
2015. április 23. Ára: 150 FtXXV. évfolyam 4. szám

Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

90 esztendős díszpolgár köszöntése
Április 15-én töltötte be 

kilencvenedik életévét 
Farkas János, városunk 
díszpolgára. A kerek 
évforduló alkalmából a 
város nevében Bagócsi 
Károly címzetes főjegyző 
köszöntötte az ünnepel-
tet, erőt egészséget és 
örömökben gazdag éve-
ket kívánva. Jani bácsit 
szinte mindenki ismeri, 
így életútja sem isme-
retlen. Érettségi után 
Budapesten bankban 
kezdett dolgozni, majd 
a háború után hazatérve 
művelt szőlőt, dolgozott 
cséplőgép mellett, köny-
velő volt a MESZÖV-
NÉL, majd a Sárfehér 
Tsz.-ben, innét ment 
nyugdíjba. Szenvedé-
lyes kaktuszgyűjtőként 
is ismerhettük. Gyűj-
teménye európai, sőt 
világhírű volt. A hosszú 
életet – mint mondja - a 
kedvvel és becsülettel 

végzett munkának, va-
lamint a harmonikus, 
szeretetben teljes csa-
ládi életnek köszönheti. 
Feleségével immár több 
mint hat évtizede élnek 
együtt. A gyerekek, azok 
családjai és az unokák, 
dédunokák tették, te-
szik teljessé életüket. 
Nincs olyan nap, hogy 
valamelyikük ne for-

dulna meg náluk. Ez, és 
az a tudat, hogy mindig 
mindenben mellettük 
állnak, a nehézségek 
ellenére is örömtelivé te-
szik napjaikat. Jani bá-
csi mindenre emlékszik, 
szívesen idézi az egykori 
eseményeket, így igen 
hangulatos visszaem-
lékező beszélgetéssel 
zárult a köszöntés.

A legkisebb déldunoka Miklóska is köszön-
tötte a dédpapát - a korkülönbség 88 év

„Kék Víz” beruházás

A tél folyamán is folyt az az építkezés a városi vízműtelepen, amely a több 
mint nyolcmilliárdos beruházással megvalósuló Kék Víz Ivóvízminőség-javító 
Program megvalósítása kapcsán zajlik. A beruházás várhatóan a nyár elejére 
készül el, ezt követően egészségesebb ivóvízhez juthatnak a fogyasztók. E 
beruházással párhuzamosan telepítik a város területén a felszíni tűzcsapokat. 
Kiváltva ezekkel a korábbi süllyesztett csapokat, melyeket sok esetben egy-
egy tűzeset alkalmával meg sem találtak, hiszen volt olyan hely, ahol például 
egyszerűen lebetonozták azt.

Izsáki edzőtáborozás

Gyönyörű izsáki környezet, gyönyörű lovak

Lázár Vilmos, Lázár Zoltán – s persze a lo-
vak – óriási lendületben az izsáki pályán

Bakon az ifjúság

Mint a 3. oldalon, a ket-
tes vb. előkészületeiről 
szóló írásban is olvas-
ható, Izsákon zajlott tíz 
napon át a kettes és né-
gyes fogathajtók ez évi 
első Eb. és vb. felkészítő 
edzőtábora. A kettesek 
felkészülése egyben az 
április végén, május ele-
jén megrendezésre ke-
rülő kettes szezonnyitó 
nemzeti bajnokságra való 

felkészülést is szolgálja. 
Az izsáki edzőtáborozás 

kapcsán Lázár Zoltán 
szakági edzőt kérdeztük, 
aki – idézőjelben -  játé-
kos edzőként aposztro-
fálta magát, hiszen nem 
csupán a testvére Vilmos 
és a keret felkészítője-
ként volt jelen Izsákon, 
hanem mint az Eb-n és a 
vb-n induló versenyző is. 
Őt és testvérét Vilmost, - 
aki „mellesleg” a Magyar 
Lovas Szövetség elnöke, 
egyetemi lovas oktató 
-, a leendő szeptemberi 
kettes vb. legeredménye-
sebb indulóinak is nevez-
hetjük, hiszen sokszoros 
magyar és világbajnokok 
egyéniben és csapatban 
egyaránt. Zoltán az izsáki 
edzőtábort értékelve el-
mondta, hogy jó pályán, 
sőt az ország legjobb pá-
lyáján, szép környezet-
ben, kiváló vendéglátók 
segítségével készülhet-
tek. Ezeknek is köszön-

hető, hogy eredményes 
munkát végeztek, ami 
elengedhetetlen ahhoz, 
hogy az eddigiekhez ha-
sonló eredményekre szá-
míthassanak a rájuk váró 
két idei nemzetközi ver-
senyen is. Így ketteseben 
vb. címvédésre készülnek 
egyéniben és csapatban, s 
a négyesek esetében sem 
szeretnék „elkerülni” a 
dobogót.

Zoltán számára az első 
nemzetközi megméret-
tetés a júliusi aacheni 
négyes Eb. lesz. Így neki 
különösen megterhelő 
időszak következik, hi-
szen a társak felkészítése 
mellett magát is  - sőt, 
mivel lovakat cserélt, há-
rom új lovat is - formába 
kell hoznia erre az időre, 
ám ezt követően sem 
pihenhet, hiszen szept-
emberben következik a 
kettes vb.

Tóth Tamás szövetségi 
kapitánytól összesen ti-
zenhárom versenyző ka-
pott meghívást az izsáki 
táborba: Lázár Vilmos, 
Lázár Zoltán, ifj. Nagy 
Tibor, Nyúl Zoltán, ifj. 
Dobrovitz József, Osz-
tertág Márk, Osztertág 
Kristóf, Gergely János, 
ifj. Simon József, Káko-
nyi Norbert, Margitai 
Sándor, Sági József és 
Szilágyi Zsolt. 
Mondok József a fo-

gathajtó szakág elnöke, 
házigazda a tábor zárá-
sakor így fogalmazott: 
Örömömre szolgál, hogy 
eredményesen zárult az 
izsáki fogathajtó edzőtá-
bor. A szakág elnökeként 
megköszönöm Tóth Ta-
más, szövetségi kapi-
tány, Lázár Zoltán, szak-
ági edző és Dr. Langer 
Dóra, csapatállatorvos 
lelkiismeretes szakmai 
munkáját, melyet a ket-
tes- és négyesfogathajtó 
válogatott felkészítéséért 
végeztek. Köszönet az 
edzőtábor valamennyi 
résztvevőjének is az edzé-
seken mutatott alázatos 
munkáért, az együttmű-
ködésért. A fogathajtá-
sért szurkolókkal együtt 
bízom benne, hogy jó 
úton haladunk az idei év 
világversenyein az érem-
szerzés - a legfényesebb 
érem – felé. Ehhez kí-
vánok további hatékony 
munkát, kitartást és jó 
egészséget!



IZSÁKI Hírek  2015. április 23.2. oldal

Az Arany sárfehér Szőlő- és 
Bortermelők 

Szövetkezetének tájékoztatója
„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen!” 

(gróf Széchenyi István)

Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete március 
hónapban két ülést tartott. 
Az elsőn 2015. március 23-án 
- rendkívüli ülésen - módosí-
totta a két korábbi határoza-
tát, melyek az iskolaépítéshez 
szükséges adósság-keletkezte-
tő jogügyletekhez szükséges 
kormányzati hozzájárulás elő-
készítéséhez kapcsolódtak.
Az első határozatban a 2015-

ös és az azt követő három év 
saját bevételeinek főösszege 
és a vállalt fizetési kötelezett-
ség került rögzítésre azzal a 
módosítással, hogy a bevételi 
főösszegeknél a korábbi 50 
százalék helyett a teljes be-
vételt kellett szerepeltetni, 
míg a kötelezettségek összege 
változatlan maradt.
A második döntésben a ha-

tározat megszövegezésénél a 
biztosítékok körét és a pénz-
intézettel való együttműködés 
szabályait részletezte a testü-
let az OTP Bank elvárásainak 
megfelelően. 
A második rendes ülés meg-

tartására 2015. március 31-én 
került sor. A lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
szóló polgármesteri előterjesz-
tés 15 határozat végrehajtásá-
ról adott tájékoztatást.
Az első napirendi pont ke-

retében a hatályos közszol-
gáltatási szerződések (víz, 
szennyvíz, villamos áram, 
szilárd és folyékony hulla-
dék, valamint az étkeztetési) 
felülvizsgálata történt meg. A 
víz-és szennyvíz esetében nőtt 
a szolgáltató által fizetett bér-
leti díj, a hulladékoknál válto-
zatlan maradt a szolgáltatási 
díj, míg a villamos energia 
esetében kezdeményeztük az 
EDF-DÉMÁSZ szolgáltatóval 
kötött közvilágítási szerződés 
felbontását, mivel 2015. évben 
tervezzük a LED közvilágítás 
kiépítését a jelentkező fo-
gyasztási és a jelenleg fizetett 
karbantartási átalány megta-
karítás terhére. A Royalsekt 

Zrt-vel 2012. november 15-én 
aláírt közszolgáltatási szerző-
dést 2015. április1-i hatállyal 
módosította a Képviselő-tes-
tület, amikor engedélyezte 
4 százalékos áremelkedés 
érvényesítését. Itt feltétel-
ként meghatározásra került, 
hogy a szolgáltatónak 2015. 
szeptember 1. napjától csat-
lakoznia kell a mintamenza 
programhoz.
A második napirendi pont-

ként szereplő „Önkormányza-
ti rendeletek módosítása” elő-
terjesztés és rendeletalkotás 
valójában az előző napirendi 
pontként jelentkező emelés 
mértékével megegyezően mó-
dosította a fizetendő térítési 
díjak mértékét is. Itt zárójel-
ben kell megjegyezni, hogy 
a gyermekétkeztetést igény-
bevevők közel kétharmada 
nem vagy csak 50 százalékos 
térítési díjat fizet és a teljes 
térítési díj sem haladja meg 
a bekerülési értéket. Óvoda 
esetében ez az arány 70,39 %, 
míg napközi esetében 74,65 
%, tehát valamennyi étkező 
támogatásban részesül.
Az új térítési díj 2015. április 

1. napjától a következő: óvo-
da esetében a teljes ellátás 
371 Ft+ ÁFA, míg napközi 
esetében 483 Ft + ÁFA, egy 
ebéd költsége: 319 Ft +ÁFA. 
A szociális étkeztetésnél a 
térítési díj 645 Ft + ÁFA.
A harmadik napirendi pont-

ban az Önkormányzat stra-
tégiai ellenőrzési tervének 
elfogadása (2015-2019) előter-
jesztést fogadta el a Képviselő-
testület. Ennek elkészítését 
jogszabály, illetve a Belső 
Ellenőrzési Kézikönyv írja 
elő. A belső ellenőrzési munka 
elősegítése érdekében 2015. 
július 1-től – Magyarország 
központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 2. 
számú melléklete által szá-
mított köztisztviselői létszám 
terhére- egy fő köztisztviselői 
besorolású belső ellenőri lét-

szám beállítását rendelte el a 
Képviselő-testület. A szüksé-
ges intézkedések megtételére 
a Polgármester Úr és jómagam 
kaptunk felhatalmazást.
A negyedik napirendi pont 

keretében a testületet pályá-
zatot írt ki az Izsáki Általános 
Művelődési Központ vezetői 
álláshelyére. A pályázat szö-
vege a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően 
került összeállításra és közzé-
tétele folyamatban van.
A testület második körben 

tárgyalta a Város Rendezési 
Tervének módosítását. Itt va-
lójában a szakhatóságok, köz-
műszolgáltatók véleménye, 
állásfoglalása került ismerte-
tésre és a további előkészítést 
már ezek figyelembevételével 
kell végrehajtani. A tételes 
egyeztetés most kezdődik és 
várhatóan május hónapban 
megtörténik a szükséges ren-
delet módosítás.
A hatodik napirendi elő-

terjesztés a Holló utcai in-
gatlanok megvásárlásával 
kapcsolatos hitel felvételéhez 
kapcsolódott. A pénzintézet 
értesített, hogy a hitel ren-
delkezésünkre bocsátja, de 
a bevezetőben már leírtak 
szerint itt is szükség volt a ko-
rábbi határozat módosítására, 
mert a biztosítékok köre és az 
együttműködés módja a bró-
kerügyek megtörténte után 
kiemelt szerepet kapnak.
A zárt ülésen két napirendi 

pont szerepelt. Az egyiknél a 
testület támogatást biztosí-
tott Hörcsög Nikolett Tünde 
részére, hogy részt vehessen 
és Izsák városát képvisel-
hesse az 50. INTERSTENO 
Gyorsíró, Gépíró és Szöveg-
szerkesztő világbajnokságon. 
A másikban Sutus Juhász 
Magdolna összeférhetetlen-
ségi beadványát tárgyalta, itt 
az intézkedési határidő 2015. 
április 28. napja.

 Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

Tájékoztatjuk tagjainkat, 
hogy az AKG pályázatban 
résztvevőknek továbbra is 
biztosítani tudjuk a kedvez-
ményes talaj és levélvizsgá-
lati lehetőséget. 
Azon tagjaink, akik eddig 

még nem vették át a kiírt 
műtrágya mennyiséget, 
legkésőbb április 25-ig még 
van lehetőségük az adat-
egyeztetés után a növény-
kondicionáló átvételére. A 
későbbiekben a lehetőséget 
már nem tudjuk biztosí-
tani.
A korábbi szövetkezet záró 

és az új szövetkezet alakuló 
közgyűlését május második 
felében tartjuk, amelyre a 
meghívót tagjainknak idő-
ben postázzuk.
Megjelent a földművelés-

ügyi miniszter rendelete a 
mezőgazdasági kistermelői 
támogatásról.
A kisgazdaságok egyszerű-

sített támogatási rendszer-
ébe csak egyszer, 2015-ben 
lehet belépni,  az akkor 
megállapított támogatási 
összeg jár évente a terme-
lőnek 2020-ig, amennyiben 
a gazdálkodó megtartja a 
belépéskori földterületét 
és ebben az egyszerűsített 
rendszerben kíván marad-
ni.
Az a mezőgazdasági ter-

melő jogosult támogatásra, 
aki vagy amely: 
- legalább egy hektár föld-

területtel jogszerű föld-
használóként rendelkezik, 
és
- mezőgazdasági tevékeny-

séget folytat.
A támogatás egyösszegű, 

amelynek gazdálkodónkén-

ti éves mértéke minimum 
500, maximum 1250 euró.
A támogatás igénybevéte-

lének feltétele az egységes 
kérelem benyújtása, vala-
mint az, hogy a támogatási 
rendszerben való részvételi 
szándékát az egységes kére-
lem benyújtására szolgáló 
elektronikus felületen a 
gazdálkodó legkésőbb 2015. 
augusztus 15-éig jelezze.
Április 1-jén megkezdő-

dött az egységes kérelmek 
benyújtásának időszaka, 
amelynek keretében több-
féle agrártámogatást igé-
nyelhetnek. A Kamara kéri 
a gazdálkodókat, hogy ne 
hagyják az utolsó pillana-
tokra a kérelem beadását. A 
kérelmek a Mezőgazdaság 
és Vidékfejlesztési Hivatal 
(MVH) elektronikus felüle-
tén, ügyfélkapun keresztül 
nyújthatók be.
Az egységes kérelem be-

nyújtása során a gazdáknak 
több újdonsággal is meg 
kell ismerkedniük, például 
a zöldítéssel, illetve a fiatal 
gazdák közvetlen támoga-
tásának lehetőségével. 
A benyújtási határidő má-

jus 15-e, ami azért is fontos, 
mert csak így fizethető ki 
az októberi előleg. Lehető-
ség szerint minél hamarabb 
keressék fel a falugazdászo-
kat, akik minden segítséget 
megadnak a kérelmek be-
nyújtásához.
 A szövetkezet tagjai kér-

déseikkel személyesen, te-
lefonon, vagy interneten 
(aranysarfeher@sv-net.hu) 
továbbra is kereshetnek 
bennünket. 

Vezetőség

Tisztelt izsáki 
Lakosok!

Kábeltévé hírek
Januári műsorstruktúra és 

szolgáltató váltás
2015. január 01-től az LRT-

COM Kft. szolgáltatási te-
rületein, köztük Izsákon is 
az I-TV Digitális Zrt. lett a 
kábeltelevíziós szolgáltató. 
Az internetet és telefont to-
vábbra is az LRT-COM Kft. 
szolgáltatja. Az új szolgáltató 
új műsorstruktúrát is hozott, 
amely a korábban elérhető 
digitális műsorokat jelentősen 
bővítette. Az 54 analóg csator-
nán kívül további 23 digitális 
csatornát - köztük ötöt HD 
minőségben – lehet elérni. 
bővült a prémium csatorna 
kínálat is a Digi Film csator-
nával. Az ügyfélszolgálatot 
továbbra is az LRT-COM Kft. 

végzi az I-TV Zrt-nek is. A 
korábban előforduló hibákat 
azóta lokalizáltuk és kijavítot-
tuk. Amennyiben ha a kedves 
ügyfél továbbra is hibát észlel 
a szolgáltatásban forduljon 
bizalommal ügyfélszolgála-
tunkhoz vagy telefonon a 
06-40-811-911 telefonszámon 
kereshet bennünket.
Néhány kérdés és válasz
A honlapon található csator-

nakiosztás mikor lesz teljesen 
elérhető?
A meghirdetett műsorstruk-

túra most már teljes egészé-
ben látható.
Analóg csomagon belül a 

különböző csatornák képmi-
nősége nem azonos. Némelyik 
szinte pacaszerű míg mások 

fényképszerűek. A digitális 
csatornák képe rendben van. 
Egy azon becsatlakozásról 
van szó.
Ezek valószínűleg egyedi 

hibák, amelyet a kollégáink 
orvosolni tudnak. Hibabeje-
lentéseiket a fent említett csa-
tornákon tudják megtenni. 
Közeljövő fejlesztései?
A meglévő infrastruktúra 

fejlesztésével nagyobb sávszé-
lességeket tudunk adni elő-
fizetőinknek. Ez a fejlesztés 
már elkezdődött. várhatóan 
tavasz végén, nyár elején fog 
tudni elindulni az új szolgálta-
tási struktúra. Természetesen 
erről értesíteni fogjuk ügyfele-
inket többek között ezen újság 
hasábjain keresztül is.

Tisztelettel meghívjuk Önöket 2015. május 16-án az 
izsáki lovas pályán a Kecskeméti Mentőállomás közre-
működésével megrendezésre kerülő programra.
Az esemény célja, hogy megismertessük Önökkel 

többek között az Országos Mentőszolgálatnál használt 
mentéstechnikai eszközöket, emellett minden kedves 
érdeklődő elsajátíthatja az újraélesztés lépéseit. Gye-
rekek részére játékos feladatokkal készülünk.
A program részeként lehetőségük lesz díjmentes vér-

nyomásmérésre és vércukormérésre is.
Szeretettel várjuk Önöket!

Rézműves Mihály
szervező
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Vélhetőleg emlékeznek még olvasóink azok-
ra a pár év előtti beszámolókra, amelyekből 
megtudhatták, hogy a négy esztendős Flaisz 
Daninál leukémiát állapítottak meg. A nehéz 
anyagi helyzetben lévő család sok segítséget 
kapott az akkori cikkek nyomán. 
Most egy kísértetiesen hasonló esetről kell 

írnunk. A négy éves Lenkes Máténál ugyanezt 
a betegséget állapították meg. Mint Lenkes 
Zoltán, az édesapa elmondta, gyakorlatilag 
összeomlottak, amikor egy rutinvizsgálatnál 
levett vérmintából két hete kiderült, a kis 
Máténak leukémiája van. Azonnal Szegedre vitték. Itt két hónapnyi 
kezelés következik, majd itthon steril szobát kell létrehozni, és sok 
éves további kezelés következik. A négy gyermekes család számára 
óriási gondot jelent a gyógyszerek beszerzése, a steril szoba létesíté-
sének költsége. Az édesanya gyesen van a legkisebb testvérrel. Az 
édesapának van munkája, ám házuk állapota miatt a steril szoba 
kialakítása nem kis feladat. Óriási segítség lenne számukra, ha e 
hirtelen rájuk szakadt óriási költségekhez valamilyen segítséget 
kaphatnának. Lehet ez építőanyag, munka, háztartási gép, vagy 
készpénz. A segíteni szándékozók a tárgyi adományokat a Gyer-
mekjóléti Szolgálatnál is leadhatják, míg az anyagi hozzájárulást 
az OTP-nél, az édesanya Klárik Kitti, nevén szereplő 11773322-
01750643-as számú számlára fizethetik be.
Kérjük, aki tud segítsen! Minden szülő tudja, annál nagyobb 

fájdalom nincs, mint amikor azzal kell szembesülni, hogy a gyer-
mekük bajban van. Lenkeséknek most szembesülniük kellett ezzel. 
E mellé ne társuljon még az is, hogy nincs miből megteremteni a 
gyógyuláshoz szükséges feltételeket. Ha sokan összefogunk, nem 
kellenek nagy adományok. Néhány doboz cigaretta, sör, vagy üdítő 
ára is elég lehet. Önnek kedves Olvasó egy kis lemondás – számukra 
a remény. Gondolják meg...

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

Izsákon készülnek
A visszaszámlálás elkezdődött Fábiánsebestyénben

21 nappal a 2015 április 30 
- május 3 között sorra kerülő 
Nemzetközi fogathajtó ver-
seny előtt, április 9.-én csütör-
tökön sajtótájékoztatót tartot-
tak Fábiánsebestyénben. A 
sajtótájékoztatót megelőzően 
tartott ülést a XVI. Kettes-
fogathajtó világbajnokság 
szervező bizottsága.
Előzetesen nyolc ország fo-

gathajtóit várják az április 
30-ától május 3-áig tartó 
fábiánsebestyéni nemzetközi 
viadalra, amely a szeptemberi 
kettesfogathajtó-világbajnok-
ság tesztversenye lesz.
Farkas Sándor, a szervező-

bizottság elnöke a csütörtöki 
sajtótájékoztatón elmondta, 
hat kategóriában csaknem 
hetvenen indulnak el a ver-
senyen, amely a 33. Fábián-
sebestyéni Lovasnapok és 
a Fábiáni majális kiemelt 
sporteseménye lesz.
„Rendben zajlanak az előké-

születek a versenyre, amely 
után megkezdődik a vb. hely-
színének végleges kialakítá-

sa” - jelentette ki, hozzátéve: 
a szeptember 10-13. közötti 
vb-re várhatóan 28 nemzet 
80 képviselője érkezik Ma-
gyarországra. A házigazdák 
egyéniben és csapatban is 
címvédőként indulnak.
Mondok József, a lovasszö-

vetség alelnöke, a fogathajtó 
szakág vezetője kiemelte, a 
hazai sikersportág legjobbjai 
ebben az évben négy világ-
versenyen is részt vesznek. 
Az aacheni négyesfogathajtó 
Eb. és a hollandiai pónifogat-
hajtó-vb. után következik a 
fábiánsebestyéni 16. kettes 
vb, majd Mezőhegyesen a 
fiatal fogatlovak első vb-jét 
bonyolítják le.
A kettes vb-n rendezőként 

hat magyar indulhat, de ez 
a keret az előnevezések után 
még bővülhet. 
Az első edzőtáborra Izsákon 

kerül sor. A leendő szeptembe-
ri világbajnokság mezőnyének 
legeredményesebb indulója a  
tizennegyedik vb-jére készülő 
Lázár Vilmos lesz, aki egyéni-

ben négy, csapatban pedig öt 
világbajnoki címet szerzett.
Nagy kihívás előtt áll a ma-

gyar lovassport legeredmé-
nyesebb szakága a fogathajtás, 
hiszen az elmúlt 44 évben 
világ- és Európa-bajnokságo-
kon a magyar hajtók 84 érmet 
szereztek, ebből 38 aranyérem, 
melyek száma reméljük ez év-
ben tovább növekszik. Kérdés 
hány érem kerül hajtóink vit-
rinjébe 2015-ben. Éremesélye-
sek vagyunk valamennyi idei 
világ- és Európa-bajnokságon 
- fogalmazott Mondok József a 
sikerszakág első embere.
Mindkét versenyünk az idei 

évben térségi összefogás-
sal valósulhat meg terveink 
szerint - összegezte Farkas 
Sándor, aki 33 éve áll a Fá-
biánsebestyéni Lovasnapok 
és lovasversenyek szervező 
bizottságának élén, a térség-
nek bemutatkozási és kitörési 
lehetősége lehet a sikeres és 
eredményes fogathajtó világ-
bajnokság.

Baranyai Antal 

Máté segítséget kér

Elköszönt dr. Fillér Katalin fogorvos

...mások is el-el tűnődnek mindazon tanulsá-
gokon (?), amik az úgynevezett internetes kom-
mentekből levonhatók. Különösen atekintetben, 
hogy miféle emberek is élnek ezen a földtekén, 

s kishazánkban. Azok kedvéért, akik nem járatosak a világháló 
rejtelmeiben, röviden egy kis magyarázat. A különböző internetes 
újságokban megjelent cikkek után az olvasók is leírhatják vélemé-
nyüket, megjegyzéseiket a cikk témájával, az abban szerplőkkel 
kapcsolatban. Mindezt névtelenül, úgynevezett jeligékkel is meg-
tehetik. Ellentétben tehát a papíralapú újságokkal, itt az olvasó 
azonnal reagálhat a leírtakra.
Gondolom, sokan mondják, nagyon helyes, hogy ez így van. És 

tényleg az. Hiszen alapesetben azt gondolnánk, hogy mindenkiben 
van egy minimális inteligencia, amely meggondolásra készteti vé-
leménye kifejtésének mikéntjét illetően. Nem arról van szó tehát, 
hogy valaki ne fejtse ki bármi legyen is a véleménye, hanem arról, 
hogy miképpen teszi ezt.
Gondolom, akik olvasnak ilyen kommenteket, tudják ez bizony na-

gyon nincsen így. Ilusztrációként álljon itt a !!444!!! című netes újság 
egyik április 9-ei cikke után olvasható néhány „épületes” bejegyzés. 
A híradás arról szólt, hogy Úrhida határában lezuhant és darabokra 
tört egy kisrepülőgép. A pilóta szörnyethalt, a másodpilóta életve-
szélyes állapotban kórházba került (azóta ő is elhunyt a kórházban). 
Néhány „észlény” mindezt a következőképpen kommentálta a cikk 
után: Sztahanov: ezer kisrepülőgéppé pattant szét. PinkBuster: 
Szép cabrio lett belőle. Pszipszina: De kár, hogy Orbán nem ezzel 
ment Ajkára! Svábbogár: Miért röpköd bárki is amikor éhesek a 
cigányok! john mcclane: csak ki akart menni az egyik pilóta wc-re. 
Ze WiZARD: a két pilóta kizárta magát, és az utastérben rekedtek. 
onnantól már csak utasok voltak a gépen. Szotyilufi: Pilóta nem 
volt? Akkor végülis rejtély megoldva. roka Szotyilufi: Az hugyozott! 
:) ;((((. Ze Szotyilufi: ja.. nem csoda hogy lezuhant. (Az írásmód és 
helyesírás, az eredeti bejegyzések szerint.) 
Gondolom, nemcsak én teszem fel a kérdést, vajon ezeknek mi a 

fene lehet a fejében? Már a sötétségen kívül! A helyszínen meghalt 
pilótát jól ismertem. Csendes, szerény ember volt. Sok évtizedes 
repülőmúlttal a hátamögött. Ám nyilván mindenki érti nem csu-
pán emiatt háborít fel e néhány idióta megjegyzése. Ugyanis az 
ő sötétségük nem egyedi. A net hemzseg az ilyen elképesztően 
primitív és ocsmány bejegyzésektől. Buta, rosszindulatú emberek 
a névtelenség mögé bújva fröcsögik beteg lekük szennyét másokra. 
Két ember meghalt, családok gyászolnak, ezek meg azt hiszik, hogy 
igen „jópofák”, hiszen micsoda „poénokat” eszeltek ki. De ami 
igazán aggasztó, hogy nemcsak ennyien vannak. Sok ilyen „egyed” 
kószál még rajtuk kivül is szabadon. Mert sajnos igen nagy az Isten 
állatkertje, ám túl alacsony a kerítés...

Májusban nyugdíjba vonul 
a felsővárosi körzet szeretett 
és nagyra becsült fogorvosa, 
dr. Fillér Katalin. A város 
nevében Mondok József 
polgármester és Bagócsi 
Károly címzetes főjegyző 
köszönte meg a doktornő 
Izsák lakosságáért végzett 
több mint három évtizedes 
lelkiismeretes és odaadó 
munkáját
A doktornő a következő 

gondolatokkal búcsúzik: „El-
jött az idő, hogy elköszönjek 
Izsák város lakosságától, az 
önkormányzattól és a kollé-
gáktól. 1984-től 2015-ig dol-
goztam Izsákon. Harmincegy 
év nagyon hosszú idő, de 
visszatekintve szinte csak 
egy pillanat. Abban a hitben 
hagyom abba a munkát, hogy 
ez az idő nem volt hiábavaló. 
A lehetőségeim szerint igye-
keztem a betegeimen segíteni, 
problémáikat megoldani. 
Emberi hangot kaptam, és 
adtam.  A kölcsönös bizalom, 

tisztelet volt az, ami a nehéz-
ségeken is átsegített. Ezzel az 
érzéssel búcsúzom, kívánok 
mindenkinek személy szerint 
jó egészséget, és a városnak 
is - mint közösségnek - boldo-
gulást. Dr. Fillér Katalin”
E sorok írója is megerősít-

heti, hogy dr. Fillér Katalin 
valóban mindig azt kereste, 
hogyan segíthet a legjobban, 

ezért jó okkal hiheti, sõt 
biztos lehet abban, hogy az 
itt töltött harminc esztendő 
nem volt hiábavaló a betegei 
szerint sem. Mint páciense 
gyakorta tapasztalhattam 
magam is emberségét és 
feltétlen segítőkészségét. 
Köszönet minden beteg ne-
vében.

Tetézi Lajos

Az önkormányzati búcsúztatáson dr. Fillér Katalin 
három évtizeden át volt asszisztense, Királyné Korán 

Katalin munkáját is megköszönték  
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Húsvét ünnepét nem 
szavakkal, hanem 

tettekkel kell ünnepelnünk
Húsvétkor eljött hozzánk az 

IGE, aki értünk tett mindent, 
a mi Urunk, JÉZUS KRISZ-
TUS, aki megígérte, hogy majd 
állandóan velünk marad. Ezért 
mondja hangos szóval: IME ÉN 
VELETEK VAGYOK MIN-
DENNAP A VILÁG VÉGÉIG 
(Máté 28,20).
Ahogyan Ő a jó pásztor, a 

főpap, az út és az ajtó, és így 
mindenünk lett, ugyanis nyil-
vánvaló, hogy Ő lett ünnepi 
lakománk és ünnepi örömünk 
is, mint az Apostol is mondja: 
HÚSVÉTI BÁRÁNYUNKAT, 
KRISZTUST FÖLÁLDOZTÁK 
(1. Korintusi levél 5,7), akire 
vártunk. Ő fényt derít a zsoltá-
ros szavára is, aki így beszél: Is-
tenem, ujjongó örömöm, ments 
meg azoktól, akik leskelődnek 
körülöttem (Zsolt.32/31/7). Ez 
az igazi ujjongó öröm, ez a va-
lódi ünnep: mert ez a bűnnek 
az eltörlése. Hogy pedig valaki 
ide eljusson, ahhoz erkölcsi tisz-
taságra van szüksége, és arra, 
hogy lelke mélyén csendben 
elmélkedjék Isten félelmében.
A szentek, amíg csak éltek, úgy 

örvendeztek, mintha állandó 
ünnepet ültek volna. Egyikük, 
Szent Dávid, éjszaka nem egy-
szer, hanem hétszer kelt fel, és 
könyörgéseivel engesztelte Is-
tent. Másikuk, Mózes, himnuszt 
énekelt örömében, és dicsőítő 
éneket dalolt, mert sikerült 
legyőzni a fáraót és mindazo-
kat, akik rabszolgamunkákkal 
sanyargatták a zsidókat. Ismét 
mások szüntelen boldog öröm-
mel végezték szent szolgála-
tukat, mint a nagy Sámuel és 
Szent Illés. Ők erkölcsi életük-
ben valóban megszabadultak 
a bűntől és most ünnepelnek 

a mennyországban. Örömmel 
szemlélik hajdani vándorlásu-
kat, amikor még homályban 
jártak, és már világosan meg 
tudják különböztetni az előkép-
től a beteljesedést.
Hát mi, akik most ünneplünk, 

milyen útra induljunk és kit 
válasszunk vezetőnknek?
Senki mást, kedves Testvére-

im, csak azt, akit Ti magatok 
is velem együtt Urunknak 
vallotok, JÉZUS KRISZTUS-t, 
aki így szólt: Én vagyok az út 
(János 14,6). Ő az – amint Szent 
János mondja -, aki elveszi a 
világ bűneit (János 1,29). Ő 
tisztítja meg lelkünket, amint 
ezt valahol Jeremiás próféta 
mondja: Álljatok az utakra és 
nézzétek kérdezősködjetek, 
hogy melyik a jó út, és azon 
majd megtaláljátok lelketek 
jobbulását (Jeremiás 6,16).
Régen a bakok vére és a bikák 

hamva, amit a bűnösökre hin-
tettek, csak arra volt jó, hogy 
a testet tisztítsa meg, most 
Isten Igéjének kegyelme által 
mindenki egészen megtisztul. 
Ha most Őt követjük, lehetővé 
válik számunkra, hogy már itt, 
a mennyei Jeruzsálem előcsar-
nokában azt az örök ünnepet 
előre ízlelgessük. A szent apos-
tolok, akik az ÜDVÖZÍTŐ-t 
vezérükként követték, akkor is 
most is ennek a kegyelemnek 
tanítómesterei, azt mondják 
ugyanis: NÉZD, MI MINDE-
NÜNKET ELHAGYTUK, ÉS 
KÖVETTÜNK TÉGED (Máté 
19,27).
Tudniillik, mi követjük az Urat 

és az Úr napját nemcsak szóval, 
hanem tettekkel ünnepeljük!

Dr. Czár János
esperes, plébános

Református múltunk 69.

Gyülekezeti hírek
- Április 26., 14.30-kor istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában
- Adója 1%-val támogassa a Magyarországi Református Egyházat. Technikai szám:0066.
- Másik 1%-val támogassa az izsáki egyházközség alapítványát: Feltámadunk Alapítvány, 

adószáma: 18351545-1-03. Köszönjük!

Köztudott, hogy a múlandóság nyűge alá ve-
tett anyagok bomlandóak, de hogy az 1795-re 
elkészült templomhajón 22 év alatt elenyésző 
zsindelyek (pattintott, keskeny fa szeletek) 
élettartama megütötte-e az átlagos korabeli 
tartóssági mércét vagy sem, azt nem tudhatjuk. 
Az azonban vitathatatlanul dicséretes, hogy az 
ügyben felelős atyáknak szemet szúrt a szükség, 
s mivel a megoldásra is volt látásuk, javasla-
tuk, ezért az ügyet is magukénak tekintették. 
Nem vártak másra, s még jó belátás szerinti 

„1817. június 4. Templom-
ból ki jövén az Elöljárók a 
Templom előtt a Templom 
tetejének megsindelyezésé-
ről kezdettek tanatskozni és 
eldöntötték, hogy most Pesti 
Medardusi Vásárkor sindelyt 
vásároljanak; de közben jövén 
a T. Prédikátor nem azt javas-
lotta nekik, hogy nyári Pesti 
Vásárig jó volna vele késni 
ezen okon, hogy akkor mind 
a búza, mind a sindely oltsobb 
lévén kevesebbe kerülhet, eb-
ben mindnyájan megegyeztek, 
és a Templomnak nyár végén 
lejendő megsindelyeztetését 
elhatározták.

1817. július 19. Kis Gyűlés-
ben. 
Vintze János altsuti szüle-

tés, ki ez előtt Orgoványon 
Latzi Jánosnál bujtárképpen 
szolgált, most pedig Bugatzon 
Tekintetes Ferentzi Kapitány 
úrnál juhászképpen szolgáll, 
jelentette magát a Prédikátor-
nál, hogy 3rendbéli adosságait 
az Izsáki Reformata Ekklési-
ának által adjon. Az első van 
Orgoványon, Nagyságos Bojo 
Istvánnál 17ft. Ezt ő maga 
adta néki költsön a mult Kets-
kemeti Vásárban, sőt még 
többet, ismét a mint adott volt 
18ft, de 4. belöle megadott; 

a többit is megadni akarja 
azt állítván, hogy portioját 
megfizette, holott ő megbizo-
nyithatja a h. Tanáts irásábol, 
hogy ő maga fizetett. A másik 
Latzi Jánosnál lévő 4ft. A har-
madik a Latzi János mostani 
juhászánál lévő 6 forintjai. 
Erre nézve végeztetett, hogy 
Damásdi János Curator és 
Csukás András Elöljárók, 
ugy mint a kik Orgoványon 
gyakran megfordulnak, ezen 
tartozást az Ekklésia részéről 
sürgessék.” 
(P.IV.: 62-63.ol.)                  

közli: Nagy Árpád

egyesség is született közöttük.
Adja a mi Urunk, hogy a zsindelyből megcse-

repesedett tetőnk rosszabbul sose járjon, mert 
az reménységet jelent, hogy az egyéb megújítás-
ra szoruló dolgainknak is lesz gondos és felelős 
gazdája. S akik tudják, hogy a múlandókra 
miért kell gondot viselni a gyülekezetben, azok 
bizonyosan a lelki megújulások szükséges pél-
dájából fognak kiindulni?!
Ez mindig fennálló tartozásunk e múlandó-

ságban! Vagy tévednék?                            -na-

IKEM hírek
- Várjuk újra az íjászkodni szándékozó ifjak jelentkezését: 374-154; 06-20-203-82-41 (Nagy 

Árpád)
- Május 16. (szombat), 16 óra: „Rovásírásos krónikáinkról” címmel tart előadást Dr. Mandics 

György író, íráskutató. Helyszín: Vino Étterem pincéje.
Az előadások ingyenesek, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Adója 1%-val támogathatja az erdélyi kultúra ügyét: Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok 

Közhasznú Egyesülete, adószám: 18364107-1-03. Köszönjük!

Németh mihályNé 
Bús etelka 

halálának első évfordulóján 
örök szeretettel emlékeznek!

 Lánya, unokája, unokaveje

Mindaz a szeretet, törődés és öröm, amit Tőled 
kaptunk ma is velünk él. Erőt adnak 

mindennapjainkban, mert általuk egy kicsit Te 
is köztünk vagy. Ez a mi vigaszunk, elvesztésed 
felett érzett soha el nem múló fájdalmunkban!

A tavaszhoz
Úgy vártalak már téged te „kamasz” tavasz!
Ki lelkemben állandóan mosolyt fakaszt...
A rügyek, bimbók és ezernyi virágok,
Köszönöm Istenem Neked e Világot...

A zöld fű bársonyát, eső koppanását,
A szél fuvallatát, madarak trilláját.
Napunk jó melegét, virágszirmok színét,
Döngicsélő méhek szorgoskodó röptét...

Mennyire vártam én a gólyát, a fecskét...
A békák kórusát, a színpompás lepkét...
Pockot túrásában, hangyákat a bolyban,
Hisz az ő életük sosem dologtalan...

Vártam a gyíkocskát, ki pihegve gyűjt erőt,
Azúrkék égbolton átvonuló felhőt...
Gyermekdaltól hangos szép, zöld fenyőerdőt,
Katicabogarat, csigát: - házát vivőt.

Megjöttél, de késve. Ébredő kikelet.
Jövőre hamarabb váltsad fel a telet!
Ó! Te pimasz „kamasz”! Újra késtél, tavasz!
Szívemben mégis a legszebb évszak maradsz...

Szekér Istvánné

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szerettünk, 
VIKOR ISTVÁN 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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Környezeti nevelést, fenn-
tarthatóságot szolgáló, kör-
nyezettudatos tanórán kívüli 
tevékenységek

Ökotábor  

A felső tagozaton 50 tanuló részére 
2014 augusztusában ökotábort 
szerveztünk kirándulásokkal, teljes 
ellátással. A program keretében a 
tanulókat megismertettük a helyi 
Kolon-tó növény- és állatvilágá-
val. A környék jellegzetességeit 
is megismerték: ellátogattunk a 
hetényegyházi erdei iskolába, Ja-
kabszálláson a Kis-Magyarországot 

bemutató parkba, illetve biogazdál-
kodásról is hallhattak beszámolót a 
tanulók. Látogatást tettünk a Ter-
mészettudományi Múzeumba, ahol 
a gyerekek egy múzeum-pedagógiai 
foglalkozáson is részt vehettek. 
A Tisza tavon, az evezés mellett, 
egész nap az ottani élővilágot tanul-

mányozhatták. Az iskolai cserepes 
növények átültetésével is foglal-
koztunk. Rendezvény keretében 
a szülőknek is bemutathatták az 
élményeikről készült képeket, vi-
deókat, tablókat a gyerekek.

Természetközeli sporttábor - lo-
vastábor  

A felső tagozaton összesen 30 tanu-
ló ismerkedett a két tábor ideje alatt 
a lovaskultúrával, lógondozással, 
lovaglással, hagyományos kézmű-
ves eljárásokkal. A Turcsán tanyán 

2014 júliusában megszervezett 
teljes ellátást biztosító sátortábor 
a lovas ismereteken túl a tanulók 
számára egyéb érdekes program-

mal is kiegészült. Így próbálhatták 
ki a Kerekegyházi Kalandpark 
kötélpályáját, élvezhették az izsáki 

horgász-és pihenőpark fürdési lehe-
tőségét. A kézműves foglalkozások 
keretében készíthettek szakembe-
rek segítségével bőrtárgyakat, ka-
locsai hímzést, és mintaírást. Népi 
hangszereink közül a tárogatóval 
ismerkedhettek meg.

Természetközeli sporttábor - tor-
nász-horgász tábor  

Az alsó tagozatosok közül 30 tor-
nász fiú vehetett részt egy nyári és 
egy téli időpontban megszervezett 
táborban, amely teljes ellátást biz-
tosított számukra. A tábor segítette 
a felkészülést a torna diákolimpiai 
fordulókra, ahol  tanulóink évről-

évre eredményesen szerepelnek az 
élmezőnyben. A felkészülést két 
válogatott tornász-edző irányította 
nemcsak Izsákon, hanem Kiskun-

halason is. A kemény edzések kö-
zött kikapcsolódásként a vízparton 
pihenhették ki magukat a gyerekek. 
Horgászással, strandolással töltöt-
ték az időt az edzések után. Nagy 
élményt jelentett számukra, hogy 
válogatott tornászokkal együtt 
edzhettek, és bemutatót tarthattak 
a diáktársaiknak, valamint az ér-
deklődő szülőknek, nevelőknek.

Tanulmányi hét a Mátrában 

A program keretében 50 har-
madikos tanuló jutott el 5 napra 
Parádra. Az út során kipróbálták a 
Kerekegyházi Kalandpark ügyes-

ségi játékait, bejárták a Vackorvár 
tanösvényeit. A Mátrában meglá-
togatták a Kékestetőt, kipróbálták 
az erdei kisvasutat, túráztak a 

Kopasz-hegyre és az Ilona-völgyi 
vízeséshez. Félelmüket leküzdve éj-
szaka is bejárták a tábor környékét. 
Hazafelé meglátogatták a Pálvölgyi 
Cseppkőbarlangot, a Jászberényi 

Állat- és Növénykertet, a gyöngyösi 
Mátra Múzeumot. A közel egy hét 
alatt megismerkedtek a méhészet-
tel, vajákolással, kipróbálhatták az 
íjászkodást, kézműves foglalkozás 
keretében a kosárfonást. A teljes 
ellátás mellett a hetet az utolsó 
napon egy záró vacsora tette még 
emlékezetesebbé.

Alkalomszerű szabadtéri mozgás-
program - Séta Izsákon

20 másodikos kisdiák hetente 
vett részt Izsák utcáinak és kör-
nyékének bebarangolásában. A 

program során megismerkedtek 
számukra új mozgásformákkal és 
az ezt biztosító pályázat keretében 
beszerzett eszközökkel. Így került 
sor a rollerek, nordic walking 

botok kipróbálására. A távolabbi 
helyszíneket az új kerékpárokkal 
keresték fel. A biztonságos közleke-
dést is elsajátítva teljes kerékpáros 
felszereléssel (bukósisak, térd- és 
könyökvédő, kesztyű, láthatósági 
mellény, kulacs) indultak útra. A 
programot érdekesebbé tette szá-
mos játékos vetélkedő, népi játék, 
számháború. 

Idegen nyelvek tanításának 
fejlesztése

Nyelvi témahetek az alsó és felső 
tagozaton 

Az összesen 59-59 fő részvételével 
zajló programokon elsősorban a 
játékos nyelvtanulás, közös tevé-

kenykedtetés volt a cél az idegen 
nyelv megszerettetése érdekében. A 
felsős angolosok feladatai az angol 
ünnepek, szokások köré szerveződ-

tek, a németesek Grimm meséket 
dolgoztak fel. Ennek során buda-
pesti programokat is élvezhettek a 
Goethe Intézet és egy nyelviskola 
szervezésében. Az alsó tagozatos 
hét témája a húsvéti szokások vol-
tak, melynek keretében a kiskőrösi 
Szlovák Tájház rendezvényeit is 
beépítették a programba.

Nyelvi vetélkedők a felső tago-
zaton  

Az egész felső tagozatot megmoz-
gató vetélkedők két alkalommal 
sok-sok érdekes feladattal zajlottak. 

A csapatverseny során nemcsak 
idegen nyelvi ismereteiket, hanem 
kreativitásukat, kommunikációs 
képességeiket is megmutathatták 

tanulóink. Ezek megvalósítása 
során szükség volt kutatómunkára, 
ötletekre, rátermettségre. A záró 
rendezvény alkalmával került sor a 
zsűrizésre, jutalmazásra, a tanulók 
megvendégelésére.

Nyelvi táborok 

Az angol és a német nyelvi tábo-
rokban 42-42 tanuló vett részt 2014 
júniusában Londonban, illetve Bur-

genlandban teljes ellátással. A cél az 
volt, hogy a tanulók ismereteiket, 
szókincsüket anyanyelvi környezet-
ben gyakorolhassák, ismerkedjenek 
a helyi kultúrával, szokásokkal, 
hagyományokkal, nevezetes lát-

nivalókkal. Az utazások során 
nemcsak nyelvi, hanem történelmi, 
földrajzi, építészeti ismereteiket is 
gyarapíthatták. Az idegen környe-
zetben, külföldön jobban szükség 
volt a gyerekek alkalmazkodó 
képességére, egymás segítésére, 
rátermettségére. Élményeikről 
tablókat, videókat PowerPoint-os 
bemutatókat készítettek, melyet 
egy-egy rendezvény keretében 
mutattak be az iskola tanulóinak 
és érdeklődő szülőknek.

Az informatika tantárgy fej-
lesztése

Informatika szakkör alsó és felső 
tagozaton  

Egy éven keresztül zajló infor-
matika szakkör lebonyolítására 

került sor alsó és felső tagozaton 
egyaránt. A felsősök megismer-

AZ IZSÁKI ISKOLA PROGRAMKÍNÁLATÁNAK FEJLESZTÉSE
Az izsáki iskola életét két tanéven keresztül szőtték át a nyertes TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0979 pályázat programjai. A megnyert 128.487.136 Ft segítette a nevelő-oktató 

munkát, sikerült az intézmény sport- és IKT eszközkészletét megújítani, és a tanulók számára számtalan ingyenes programlehetőséget biztosítani.

Folytatás a 7. oldalon.
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kedtek a számítógépes és online 
alapismeretekkel, prezentáció 
készítésével, szövegszerkesztéssel, 
az Excel táblázat kezelésének mó-
dozataival. Az alsósok főként Paint 
programmal, Word-del, Imagine 
logó programmal, animáció ké-
szítéssel foglalkoztak. A tanulók 
nemcsak informatikai ismereteiket 
gyarapíthatták, hanem olyan anya-
gok készítésére is volt lehetőségük, 
melyek egyéb tanulmányaikat is 
támogatták.

Komplex közlekedési isme-
retek

Baleset-megelőzési ismeretek alsó 
és felső tagozaton  

60 alsós és 60 felsős tanuló vett 
részt a 6 alkalommal megrendezett 
programban. A cél elsősorban a 
biztonságos kerékpáros közlekedés 

elsajátítása volt. Ezeket a progra-
mokat játékos vetélkedők, külső 

előadók segítségével valósították 
meg. Az elsajátított közlekedési 
ismereteket a gyakorlatban is ki-
próbálták tanpályán és Izsák utcáin 
is. Jutalomképpen budapesti kirán-
dulásokon vehettek részt a tanulók, 
ahol hajókáztak a Dunán, jártak 
a repülőtéren, ültek a Budavári 
Siklón, eljuthattak a Közlekedési 
Múzeumba és a Vasúttörténeti 
Parkba is.

Egészségfejlesztő – szemlé-
letformáló iskolai programok 
megvalósítása

Mindennapos testnevelés részét 
képező mozgásprogramok  

AZ IZSÁKI ISKOLA PROGRAMKÍNÁLATÁNAK FEJLESZTÉSE
Folytatás a 6. oldalról.

320 tanulót vontunk be abba a 
programba, melynek keretében 
néptánc, aerobic, torna, labdarú-
gás és társas tánc foglalkozásokon 
vehettek részt. Szintén a program 

keretében valósult meg az alsós 
tanulók úszásoktatása a kiskőrösi 
tanuszodában, mely biztosította 
a belépőjegyet, és az úszásoktatás 
díját. A cél elsősorban az volt, hogy 
a mindennapok részévé váljon a 
testmozgás, a tanulók szívesen 

vegyenek részt a különféle moz-
gásos programokban, és felnőtt 
életükben is törekedjenek a rend-
szeres mozgásra. A gyerekek egy 
része jutalomként a kecskeméti 
élményfürdőbe, másrészük pedig 
színházba is eljutott. A néptáncosok 
és a társastáncosok rendezvények 
keretében mutatták be az elsajátí-
tott ismereteiket.

Egészségnapok

Az egész iskolát megmozgató 4-4 
alkalommal lebonyolított egész-

ségnapi rendezvények két év alatt 
valósultak meg. Az egész napos 
programok során mindkét feladat-

ellátási helyen hangsúlyt fektet-
tünk a mozgásra, az egészséges 
táplálkozás megismertetésére, és 
a káros szenvedélyek valamilyen 

formában történő tagadására. A 
célokat külső előadók bevonásával, 

játékos feladatokkal, versenyekkel, 
bemutatókkal, egészséges ételek 
kóstolójával valósítottuk meg. 
Különleges élményt jelentett a 
gyerekek számára, amikor egy 

országosan elismert sportolót, 
életmód tanácsadót hívtunk meg 
Katus Attila személyében a prog-
ram népszerűsítésére. Hasonló 
élményt jelentett a gyerekeknek 
a Közszolgálati Egyetem hallga-

tóinak bemutatója, valamint az 
általuk szervezett váltóversenyek 
lebonyolítása a modern crossfitt, 
street work out eszközök felhasz-
nálásával. 

Konfliktus- és iskolai agresszióke-
zelési és szerfogyasztási problémák 
korai intervencióját célzó progra-
mok  

A foglalkozásokon két-két csoport-
ban, csoportonként 14 fő bevoná-
sával valósítottuk meg a kitűzött 
célokat egy pszichológus és egy 

drogprevenciós szakember segítsé-
gével. A foglalkozások egy részének 
célja a gyerekek problémáinak, 

magatartási devianciájának csök-
kentése, azok okainak feltárása, 
segítségnyújtás a konfliktusok meg-
oldására. Másrészt felhívni a tanu-
lók figyelmét azon káros hatásokra 
(dohányzás, kábítószer, alkohol, 
facebook, internet), amelyek nap-
jainkban leginkább veszélyeztetik 
ezt a réteget. A foglalkozásokat 
drámapedagógiai módszerekkel, 
szerepjátékokkal színesítették, 
tették élményszerűvé.

Családi életre nevelést célzó prog-
ramok 

Az alsó tagozaton megvalósult 
programban 28 tanuló vett részt. 
A mindennapi élet eseményeivel, 
problémáival foglalkoztak iskolai 
szociális munkás irányításával. 
Megismerkedtek a hivatali ügyin-
tézéssel, vészhelyzet kezelésével, 

családi pénzkezelés eseteivel, mun-
kamegosztással a családon belül. 
Kiemelt figyelmet fordítottak a 

család szerepének hangsúlyozásá-
ra, a kiskamasz korban jellemző 
testi-lelki változásokra. A program 
zárásaként a közösséget összetartó 
főzésre is sor került.

Készségfejlesztést, egyéni meg-
küzdő-képesség fejlődését elősegítő 
program

Öt csoportban 70 fő részvéte-
lével zajlottak a délutáni foglal-

kozások fejlesztőpedagógusok 
irányításával. A középpontban 
a képességek, az önismeret és az 
érzelmi intelligencia fejlesztése 

került. A játékos drámapedagó-
giai, kreativitást igénylő felada-
tokat a gyerekek nagy élvezettel 
végezték. A kis csoportoknak 

lehetőségük volt arra, hogy a 
sószoba nyújtotta mikroklímai 
környezetben töltsék a foglalko-
zások idejét.

Elsősegély-nyújtási tanfolyam  

A két év során iskolánk 120 tanu-
lója vehetett részt ebben a program-
ban. Csoportonként tíz alkalommal 
foglalkoztak az elsősegély-nyújtás 
alapismereteivel elméletben és 

gyakorlatban. Elsajátították a men-
tőhívás szabályait, kisebb utcai bal-
esetek ellátását, sebkötözést, égési 

sérülések, bőrsérülések ellátását. 
Megismerték az elsősegély-nyújtási 
eszközök használatát (pl. vérnyo-
másmérő, vércukormérő, ambuba-
ba). A program részeként mentősök 
bemutatójára is sor került. A szak-
emberek segítségével gyakorolhat-
ták a betegszállítást, lélegeztetést, 
sebellátást. Jutalomként a budapesti 
Szikla Kórházat és a Láthatatlan 
Kiállítást tekinthették meg.

Folytatás a 7. oldalon.
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tosabb célja a család szerepének 
erősítése. Az innovációkban megfo-
galmazták mennyire fontos a közös 
együttlét megszervezése egy család 
életében. Az is lényeges, hogy olyan 
városi rendezvényekre, alkalmakra 
kerüljön sor, ahol a családok és az 

iskola kapcsolata tovább erősödik. 
Erre jó példa az Izsáki Tésztama-
jális rendezvény- sorozata, ahol a 
szülők és a gyerekek együtt főznek, 
vesznek részt a versenyeken, kéz-
műves foglalkozásokon az egész 
nap során. Az innovációban megfo-
galmazottak szerint újabb hasonló 
lehetőségeket kell megvalósítani, 
melybe más városi szervezeteket 
is be lehet vonni. 

Hagyománnyá tehető iskolai ese-
mény - Táncsics-nap 
Iskolánk névadójának születés-

napján az egész tanulóközösséget 

megmozgató programokra került 
sor. Az ünnepi műsorra a gólyalá-
bas mutatványosok hívták a tanu-
lóifjúságot. A 4. évfolyam műsora 
után Táncsics Mihály életével és 
korával kapcsolatos játékos vetél-
kedőkre, előadásokra, akadályver-
senyre került sor. Az egész napot 

kitöltő program élményekkel, új 
ismeretekkel gazdagították az in-
tézmény tanulóit.

A pályázat láthatóan páratlan le-
hetőséget biztosított tanulóinknak 
két tanéven át. A projekt számtalan 
továbbképzési lehetőséget nyújtott 
az intézmény pedagógusainak. 
Ezek a képzések korszerű mód-
szertani ismeretekkel egészítették 
ki a kollégák meglévő tudását. A 
jövőben is igyekszünk kihasználni a 
kínálkozó pályázati lehetőségeket.

Gera Árpád Zoltánné, 
Balogh Rita, 

Kapás Zoltánné, 
Bognár Erika

Nevelési, pedagógiai tevé-
kenységet támogató progra-
mok

Új tanulási formák adaptálása 
- nonformális tanulási lehetőségek 
kialakítása

A program keretében száz alsós 
és száz felsős tanuló kecskeméti 
múzeumpedagógiai foglalkozáso-
kon vehetett részt. Ezeknek az 
óráknak a legfontosabb célja, hogy 

a gyerekek ismereteiket játékos 
formában, tevékenykedtetve sajá-
títsák el. A tanulók történelemmel 

és természetismerettel kapcsolatos 
témákkal foglalkoztak. A látottak 
alapján a nevelőtestület pedagógu-
sai saját, hasonló felépítésű prog-
ramokat dolgoztak ki a történelem 
és a természetismeret tantárgy 
tanításához.

Családi életre  neveléshez  kapcso-
lódó innovációk

A pedagógusok olyan programokat 
dolgoztak ki, melyeknek legfon-

AZ IZSÁKI ISKOLA 
PROGRAMKÍNÁLATÁNAK

FEJLESZTÉSE
Folytatás a 6. oldalról.

      
Márciusi események

      
* Bűn- és baleset megelő-

zési színházlátogatás
Március 9-én a 8. évfolyamból 

25 tanuló vehetett részt Kecs-
keméten Bűn- és baleset meg-
előzési színházlátogatáson. A 
diákok négy tízperces jelenetet 
láttak, amelyek megtörtént 
eseményeket dolgoztak fel, 
vagy fiktív bűnesetet mutattak 
be. Az egyes jelenetek után 
szakemberek (pszichológus, 
helyszínelő rendőr, ifjúságvé-
delmi felelős) beszélgettek a 
jelenlévőkkel.

* Közlekedési délután
Március 16-án az immár 

hagyományosnak tekinthető 
közlekedési délutánon tehette 
próbára tudását az 5. évfolyam. 
Három helyszínen zajlottak az 
események forgószínpadsze-
rűen. Az iskola rajztermében 
játékos feladatokat oldhattak 
meg, az informatika teremben 
számítógép segítségével rövid 
elméleti áttekintés után szá-
mot adhattak közlekedési is-
mereteikről, és a kerékpárúton 
gyakorlatban is kipróbálhat-
ták a szabályos és biztonságos 
közlekedést a gyerekek. 

* Happy hét
Március 23-27-ig a felső 

tagozatosok vízfogyasztást 
népszerűsítő programon vet-
tek részt. Ezt a programot 
– HAPPY (Hungarian Aqua 
Promoting in Young) – az 
Országos Élelmezés- és Táp-
lálkozástudományi Intézet 
készítette az Egészségügyi 
Minisztérium támogatásával 
általános iskolák számára. A 
tanulók megnéztek egy diaso-
rozatot, majd beszélgettek az 
egészséges életmódról, a víz 
fontosságáról, végül különbö-
ző feladatokat oldottak meg a 
vízzel kapcsolatban.

Tanulmányi versenyek

* Történelem háziver-
seny
Az idei tanévben ismét meg-

rendezésre került a felső tago-
zatosok körében a történelem 
háziverseny, melyen összesen 
69 tanuló vett részt. Az ered-
mények:
5. évfolyam: 1. helyezett: 

Mezei Eszter 5.c, 2. helyezett: 
Jávorka Izabella és Csomor 
Zsombor 5.c, Duráncsik Sán-
dor 5.b, 3. helyezett: Molnár 
Kleopátra 5.a
6. évfolyam: 1. helyezett: 

Mezei Kristóf 6.a, 2. helyezett: 
Fodor Erika és Vékony Kristóf 
6.a, 3. helyezett: Mezei Dóra és 

Juhász Jázmin 6.b
7. évfolyam: 1. helyezett: Mar-

ton Mirella 7.c, 2. helyezett: 
Varga Zsombor 7.c, 3. helye-
zett: Langó Barnabás 7.c
8. évfolyam: 1. helyezett: Rőfi 

Melinda 8.a, 2. helyezett: K. 
Szabó Inez 8.a, 3. helyezett: 
Kocsis Patrícia 8.b és Nagy 
Bíborka 8.a

Történetek
Az alábbi két mese erkölcstan 

órán íródott, amikor a bátor-
ságról beszélgettek a tanulók.
Az oroszlánszív
Egyszer volt, még a Fekete-

erdőn is túl, volt egy állatokkal 
teli iskola. Abban az iskolában 
tanult egy oroszlán. Ez az állat 
mindenkivel gonosz és bántó 
volt. Egyszer megunta ezt a 
kisegér. Odament hozzá és 
kedvesen mondta:
- Oroszlán!
- Mit akarsz? – kérdezte.
- Beszélni veled – válaszolt az 

egérke. Az oroszlán odament 
és kicsit gorombán mondta:
- Na, mi van, mondjad!
- Lehetnél egy kicsit kedve-

sebb mindenkivel!
- De minek? – kérdezte az 

oroszlán.
- Mert ha ilyen maradsz, elve-

szíted a barátaidat.
- Tényleg? – kérdezte a nagy-

macska megdöbbenve.
- Igen – válaszolta a kisegér.
- De akkor sürgősen segíts 

megváltozni! – kérte az orosz-
lán. A kisegér köhintett.
- Légy szíves! – vette észre 

magát a segítségre szoruló 
állat. A kisegér belekezdett:
- Első lecke: Ha kérünk vala-

mit egy másik állattól, figye-
lünk arra, hogy mit mondunk, 
és szépen tegyük meg azt…
   A végén az oroszlán megta-

nulta, hogyan kell kedvesnek 
lenni. Az egész iskolában ők 
lettek a legjobb barátok.

Jávorka Izabella 5.c

Az oroszlánszív
Egyszer volt, hol nem volt, élt 

a kerek erdőn túl egy kisfiú, aki 
olyan szívű szeretett volna len-
ni, mint egy oroszlán. Apukája 
elmeséléséből megtudta, hogy 
milyen is az igazi oroszlánszív. 
Az oroszlán bátor, nem fél 
semmitől, a szíve pedig erős. 
A kisfiú ezt hallva elhatároz-
ta, olyan szeretne lenni, mint 
egy oroszlán. Megkérdezte az 
apukáját:
- Elmegyünk az állatkertbe? 
A fiúcska azt gondolta, ha 

látja az oroszlánt, könnyebb 
lesz ahhoz hasonlóvá válnia. 
Apukája azt válaszolta:
- Igen, természetesen meg-

nézzük!
Másnap reggel elmentek az 

állatkertbe az oroszlánokhoz. 

A kisfiú az egyiktől megkér-
dezte:
- Neked milyen a szíved?
Az oroszlán válaszolt:
- Az én szívem erős, bátor, 

merész, de akit szeretek, azzal 
gyengéd.
- Én is pontosan ilyen szívet 

szeretnék! – mondta a kisfiú az 
édesapjának.
- Nem kell neked megváltoz-

ni, a te szíved most is szerető, 
erős és bátor – mondta az 
apukája.
A kisfiú megértette, amit az 

apukája mondott, és kézen 
fogva hazamentek.

Patai Ferenc 5.b

Torna
2015. március 21-én Budapes-

ten tornáztunk a Torna Diák-
olimpia országos döntőjében. 
Az izsákiak hosszú évek óta 
először, két korcsoportban, a 
II., és a III-IV. korcsoportosok 
versenyében szerepeltek. Kor-
csoportonként 16-16 csapat 
vett részt a versenyen. Kis 
pontkülönbségekkel követték 
egymást a csapatok az össze-

tett versenyben. Számunk-
ra nem sikerült a legjobban 
ez a nap. A végső összesítés 
után az alsósok a XIII., a 
felsősök a XII. helyen zárták 
korcsoportjaikban a versenyt. 

Az eredménytől függetlenül 
azonban büszkék lehetünk 
arra, hogy már 11 éve, hogy 
megszakítás nélkül az ország 
legeredményesebb „B” kate-
góriás tornászcsapatai között 
szerepelnek az izsákiak! 
Csapattagok - II. korcsoport: 

Bencsik István, Bognár Bence, 
Csősz Tamás, Perjés Bendegúz, 
Perjés Kenéz és Tóth Marcell, 
III-IV. korcsoport: Bárdi Áron, 
Hajma András, Lakos Lajos, 
Langó Barnabás, Mózes László 
és Vida Jonatán. 

Szabó József

II. korcsoportos csapat

III-IV korcsoportos csapat
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Szabadság „Járom az utam...”Ha nem is olvassák el sokan, 
de írni kell. Írni olyan dolgok-
ról, amik segítenek a világosabb 
látásban. Egyik ilyen téma a 
szabadság. Időszerűvé vált en-
nek a témának szellemi kerül-
getése nem csak az április elei, 
elfeledésre jogosan ítélt ünnep 
miatt, de a Krisztus-hívők egyik 
leg-nagyobb ünnepe miatt is. A 
felelősen gondolkodók hosszas 
vitákban, keserűen nyilat-
koznak ez embert alapjában 
meghatározó valóságról. Azért 
keserűen, mert élettapasztala-
tuk szerint mindig van valaki, 
- személy, párt, hatalom, …, aki 
és ami veszélyezteti ez emberi 
lételemet.
Különböző korok emberei, 

de más-más korosztályhoz 
tartozók, sőt, különböző élet-
színvonalon élők is másként 
fogalmazzák meg a szabadság 
fogalmát, de egyet kell érteni-
ük azzal, hogy semmi esetre 
sem egyenlő az „azt csinálok 
amit akarok” igyekezettel.  Az 
ókori bölcs, Arisztotelesz is 
megfogalmazott egy alapvetően 
igaz tételt így: „…semmi sem 
mozog magától úgy, ahogy mo-
zog, hanem kell, hogy legyen 
valami, ami mozgatja, akár a 
természet, akár valami külső 
erő, akár az ész, vagy más…” 
A szabadság hamissága leple-
ződik le ebben a felismerésben. 
Az autonom görög szó „hatás-
körében szabadság”-ot jelent. 
Önállóságot, szabadságot. A 
görög szóban felismerhetjük az 
„auto” tagot, amit a gépkocsik 
megjelenésével az igás állat 
nélkül, önállóan haladó közle-
kedési eszközökre alkalmaztak. 
Magyarul azt jelenti: „ő maga”. 
Tudjuk azonban, hogy a gép 
nem „ő magától” mozog, hanem 
bele rejtették azt a folyadékot, 
ami kifejti a mozgáshoz szük-
séges erőt! 
Az automatizálás lehetőségé-

nek felfedezése után számtalan 
erőt használtak fel eddig és 
mindig újabb és újabb teszi 
változatossá nem csak a ha-
dászati eszközök területét, 
de a mindennapok használati 
tárgyait is. Odáig jutottunk, 
hogy hang által vezérelt ajtók 
nyílnak ki előttünk, fotocellás 
eszközök sora fejlődött ki… 

Ezek a példák mind azt bizo-
nyítják, hogy nem csak fizikai 
erő, de más erők is mozgatói, 
irányítói életünknek, és még 
egy lépésben rá-térhetünk az 
ember életét még mélyebben és 
hatásosabban „automatikusan” 
befolyásoló erőkre. A szabadság 
témáját is közelítsük meg így: 
milyen erő működik bennünk, 
amikor szabadnak érezzük 
magunkat?
Különösen fiú kisgyermekekre 

igaz, hogy mozgó játékaikat 
szétszedik attól a kíváncsiságtól 
hajtva, hogy vajon mi mozgat-
ja. Életünk nagy meghatározó 
érzéseinek mozgató erőire ne 
lennénk kíváncsiak? Felismer-
ni, leleplezni és még nagyobb 
részletességgel megismerni 
ezt az erőt, nagy feladat, de 
feltétlenül hasznos önmagunk 
megismerése céljával. Ókori gö-
rög mondás, amely önmagunk 
megismerésére szólít fel: „gnoti 
szeauton!”, azaz: ismerd meg 
önmagad! (Szókratész, Kr.e. 
469.) Ebben a mondásban is 
felismerhető az „auto” szó, ami 
miatt bátran úgy szólíthatunk 
fel: ismerd meg magad a magad 
önállóságában, szabadságában.  
Ezt komolyan átgondolva meg-
döbbenhetünk azon, hogy ilyen 
mindentől független önállósági, 
szabad állapotunk valójában 
nem is létezik! 
Az érzés és meggyőződés mö-

gött, amelyben szabadnak érez-
zük magunkat mindig van egy 
erő, amely lehetőséget ad egy 
bizonyos magasabb szintű élet 
folytatására, illetve megajándé-
koz olyan felszabadult életöröm-
mel amely igazán minőségi, 
sokszínű, sok jó tettre késztet. 
Legtöbb embertársunk a mun-
ka, a betegség, az idegeskedés, 
a harag, a szeretetlenség, a 
Törvény rabságában érzi magát, 
- keseregve, kilátástalan életű. 
Akik pedig azt merik állítani 

magukról, hogy szabadok, azt 
vizsgálják meg magukban, hogy 
kitől kapták ezt a szabadságot? 
Ki, vagy mi áll szabadságuk 
mögött? 
A feudalizmus idején a főúri 

család gyermekei szabadságra 
születtek. Származásuk meg-

különböztette őket a szolgáktól. 
Nem mindenki, de sokan vissza-
éltek ezzel, és ez bizonyította, 
hogy valójában nem a szárma-
zásuk volt az „ajándékozójuk”, 
hanem a kivagyiságuk.
Az anyagi jólétben élőknek 

több mindenben lehet részük, 
felhasználva lehetőségeiket, de 
szinte minden területen többet 
meg is engednek maguknak 
mint amit a méltányosság 
kiszab.
A gazdagság csak nagyon ritka 

esetben nyitja meg a szabad, 
gondtalan élet lehetőségét! 
Majdnem az az igaz, hogy szol-
gává tesz, sőt a meglévőket féltő 
aggodalmaskodás börtönébe 
zár.
Feltétlenül meg kell említeni 

a „szabadságok” között a tudás 
szabadságát! Az igazán tudós 
ember nem, de aki egy kicsit 
több ismeretre tett szert, ma-
gasabbrendűnek érzi magát a 
sok „butával” történő összeha-
sonlításban, pedig az ismeretre 
jutásért való hálaadás után azt 
kellene éreznie – normális ön-
ismeretre jutás után,- hogy mi 
mindent nem tud még! Tehát, 
a tudásukra annyira büszkék 
legyenek tisztában azzal, hogy 
az ismeret-anyag is szüntelenül 
újul, sőt, az I. Korinthus 13 sze-
rint: „el fog töröltetni”!
Lehetne még szólni hivatás 

„szabadságáról”,amely a teljes 
odaszánást követelve minden 
mással kapcsolatosan függet-
lenséget érez, vagy arról már 
nem egészen egészséges sza-
badságról, amikor az embernek 
teljes nemtörődömséggel élve, 
mindenre van ideje.
Visszatérve a kezdeti mon-

datok egyikére, valljuk, hogy 
Krisztus feltámadásának em-
léknapja azt a nagy ajándékot 
hozta meg a benne bízóknak, 
hogy meg tudnak szabadulni 
minden olyan ál-szabadságot 
kínáló erőtől, ami kecsegtet 
ugyan, de adományának teljes 
értékét és buktatóit  átlátni 
nem tudjuk!
Kívánok minden olvasónak 

boldogsággal, békességgel, re-
ménységgel teljes szabadsá-
got!
Izsák, 2015-04-08. 

Bérces Lajos képviselő

Vers
Ki verset írok értetek,
Ti engem, vaj megértetek?
verseimből, hogy ki vagyok?
mert a versek, gondolatok,
foszló protuberanciák
nem mindig érti a világ.
A vers, kicsi gyöngyszem a mélyből
a bezárt kagyló közepéből,
s mikorra onnan kikerül,
az értelemnek sikerül
síkos felszínét megfogni,
tengermélyekből felhozni,
érteni hozzád viszonyát,
szeletekre szabdalt világ.
Mert ne gondold, hogy annyi vagy,
amennyinek méred magad!
Krőzusérték? Koldúsétek?
A miértek, s az azértek
mérlegére hogyha látol,
érted hol a közel, s távol?
Vonzásaid hol sodornak?
S miért voltak, amik voltak?
Merre irányul a lépted?
A tetteid mennyit érnek?
Mennyi kérdés, s vágy a jóra!
A légkör suggestiója
felrepít a magas égig?
eget, vagy kátyút jársz végig?
Itt lárma van, köd, és zene -
tán elhallgatnom kellene
bezárni lelkem, mint szobát,
nyitva volt mennyi éven át
Hiába volt? Hiába volt?
prózából bontva verseket
mondtam, mit mondanom lehetett
Közelebb hoztam az eget?

Magyar Gyuláné

Pósa Lajos
Anyám intése

Elég sokszor járom Izsák 
belterületét széltében, hos-
szában. Szinte mindig találok 
házat, amelyen tábla hirdeti, 
hogy eladó. Azt hiszem, so-
kunkat szomorúvá tesz ez a 
helyzet, még az sem nagyon 
vigasztal, hogy nagyon sok 
település van hasonló helyzet-
ben. Elgondolkodunk a tábla 
láttán, ki így, ki úgy. 

Nekem Pósa Lajos erdélyi 
költő verssorai jutnak eszem-
be, amit kisiskolás koromban 
olvasgattam, tanulgattam 
magánszorgalomból, bátyám 
olvasókönyvéből. Ezt a verset 
szeretném közreadni, hátha 
van aki nem találkozott ezzel 
a költeménnyel. Szerintem 
szép gondolatai voltak a költő-
nek.                 Varga László

El ne add az ősi házat,
El ne add az ősi telket,
Hol a csűrön késő őszig
Gólyamadár kelepelget.

Ha elfáradsz a világban:
Gyere haza megpihenni,
Az öreg fák árnyékában
Szép időkre emlékezni.

Rád nevet, mint hajdanában,
A cseresznye, piros alma;
Gyermek leszel, újra fiam,
S belefogsz egy dalba.

Szántófölded kenyeret ád,
Az a föld jó kalásztermő!
Friss vizet a csörgő patak,
Tüzelőnek fát az erdő.

Gyümölcsfáid oltogatod,
Tisztogatod, nyesegeted,
Ablak alatt a kis kertben
Az utakat rendezgeted.

El-elsétálsz a mosolygó
Virágok közt andalogva…
Úgy-e fiam, hozol majd ki
Egy-egy szálat a síromra?

El ne add az ősi házat,
El ne add az ősi telket,
Hol a csűrön késő őszig
Gólyamadár kelepelget.

Nagymamánknak

Anyák napjára
Május első vasárnapján az édesanyákat, nagymamákat kö-

szöntjük. Az alábbi kis írásokat néhány ifjú olvasónk küldte be 
azzal, hogy ne csupán a szűk családjuk szeretteit hanem a város 
valamennyi anyukáját nagymamáját is köszöntsék általuk.

Anyák napi 
köszöntő

Nincsen a világon annyi szál 
virág, amennyi szeretetet te 
adtál. Nincsen annyi ajándék 
ahogyan mi szeretünk Téged. 
Drága Anyukám így köszön-
tünk. Ma van anyák napja, így 
ünnepelünk Téged. A szerete-
ted erős soha nem múlik el. Ha 
szomorú vagy megvigasztalsz, 
ha beteg vagyok ápolsz, s ezért 
a világ kincse vagy nekünk. 
A világ kincsének nincs jobb 
dolga, mint a gyerekeit ápolni, 
gondozni és szeretni. Ahogy 
Te is átadod a szeretetet az 
akadály megméri a szívedet. A 
szívedben él a szeretet, ezért a 
gyerekeid így köszöntenek!

Bócsai Bettina
Bócsai Alexandra

Örömünkben, bánatunkban
mindig velünk voltál.
Mikor betegek voltunk,
gondosan ápoltál.

Hogyha szükségünk volt,
adtál jó tanácsot.
Mikor ünnepünk volt,
sütöttél kalácsot.

Minden alkalommal
mikor eléd állunk,
megköszönjük mindezt,
és sok jót kívánunk.

Legyél egészséges,
sose érjen bánat.
A jó Isten sokáig
tartsa meg nekünk 
a nagymamánkat!

Szeretettel: Deák Dániel
Bócsai Bettina, Deák Dominik

Bócsai Alexandra
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Tele dosszié, üres élet

Anyám fényképe előtt
Szánalmas, szép keretbe rogytál,
üveg takarja kréta-orcád.
Szokatlan, hogy már három éve,
makacs szád nem nyílt ki beszédre.
Kórházba küldtelek, hogy meghalj:
mondd, miért nem vittél magaddal?
Mindennél kisebb volt haragod,
mindennél nagyobb volt panaszod,
de hozzám mégsem jutottál el.
Tán úgy éltünk mint Káin-Ábel...
Anyám! irigylem árny arcodat,
mert szüntelen hozzád csalogat.
Most fű-hajadnak zuzmó-tincsét
őrzöm ahogy fösvény a kincsét,
s képed előtt vallom meg neked,
már sosem békülök meg veled.

Budai Kulcsár János

Sose hittem volna, hogy en-
nyire lehet szeretni a gyerme-
ket. Járkáltam föl s alá. Egy 
anyuka szoptatta gyermekét 
és közben beszélt, szitkozó-
dott. A lakásosztály feliratú 
ajtó mellett ült. Szeptemberre 
ígérték – mondta indulattal -, 
hogy megkapjuk a lakást, és 
most meg januárról beszél-
nek. Hát lehet ezeknek hinni? 
Négy gyerekkel lakunk. Már a 
konyhában sem férünk. Szidta 
a rendszert, mindenkit. Igazat 
adtam neki. Ez a rendszer 
mindig emberellenes volt, 
csak frázisokat puffogtat és 
hazudozik, ígérget. Ez hát az 
„ígéret földje!” Közben a fiatal 
nő kihozta az anyátlan-apát-
lan gyermeket és átvitte egy 
másik helyiségbe. Az írógépek 
kattogtak, zakatoltak mint a 
géppuska.
Legyenek átkozottak, akik 

eldobják gyermeküket. Vajon 
milyen élet vár erre a csöpp-
ségre? Mi történik vele, ami-
kor megtudja, hogy „nincsen 

apám, sem anyám!”? Arra 
gondoltam, hogy szívesen 
örökbe fogadnám. Szeretném 
tudni, hogy mi lesz vele. Látni 
szeretném. Tudni akarok róla. 
Nagyon megszerettem. Sétál-
tam a folyosón és szememből 
jött a könny. Talán hat hóna-
pos lehet – gondoltam –, és 

már is mennyi papírt írtak 
tele róla. Már dossziéja van! 
Tele dosszié, üres élet. Drága 
kis teremtés. Szeretnélek gyer-
mekemmé fogadni, s leborulni 
piciny ártatlanságod előtt és 
szeretni, csak szeretni téged.
1986

Budai Kulcsár János

MÁTYÁSI 250
A Mátyási József emlékév márciusi eseményei

Kislányom láthatásának ügyé- 
ben beidéztek engem és a 
lányom anyukáját a XIII. kerü-
leti gyámhatóságra. Több mint 
hatvan perc telt el, és a kutya 
sem szólt hozzám.  A hosszú 
folyosón fel s alá járkáltam. 
Végre szólítottak.
Az ügyintéző nő hellyel kínált 

az íróasztala mellett. Nem ta-
lálta az iratokat. Én sejtettem, 
hogy kinél találhatná meg, de 
nem szóltam. Kíváncsi voltam, 
hogy megtalálja-e, s rájön-e 
arra, hogy kinél keresse. Egy 
fiatal nő a helyiségbe hoz egy 
karon ülő gyermeket és a 
szemközti íróasztalra ülteti. 
Még csecsemő, talán alig öt 
vagy hat hónapos. A kedves 
arcú gyermeken elpiszkolódott 
fehér sapka és sárga rugi van. 
Nézem a gyermeket. A nő, aki 
behozta odaszól a mögötte ülő 
gépíró nőnek, s megkérdezi 
tőle, hogy szerinte hány hóna-
pos lehet a kisbaba. A gépírónő 
azt válaszolja, hogy szerinte 
hat hónaposnál nem több.

- Jön már a foga? - kérdezte a 
fiatal nő, aki behozta a csöpp-
séget.
Megnézte. A baba nyugodtan 

ült, ártatlan tekintetét ide-oda 
jártatta. A nő, aki behozta, 
hangosan megjegyezte: „se 
anyja, se apja! Levisszük a 
doktor bácsihoz.” A rugija 
kissé már elpiszkolódott piciny 
lábacskáján. Ide-oda nézeget-
tem, orromat fújtam, mert a 
szemem könnyes lett, pedig 
mindent elkövettem, hogy 
figyelmemet másra tereljem. 
Hiába. A babát a karjára vet-
te a fiatal nő, s néhány szót 
váltott a gépíró nővel. A baba 
rám mosolygott, s a nő átvitte 
a másik helyiségbe. Arra gon-
doltam, hogy milyen jó lenne 
ha most hánynom kellene, 
mert akkor kiszaladhatnék 
a helyiségből. A gyermekem 
anyja faarccal ült mellettem, 
akár egy eszelős.
Iszonyú, iszonyú, mondo-

gattam magamban. Ismét a 
folyosón kellett várakoznom. 

EMLÉKÜLÉS
 2015. március 20. Kecskeméti 

Katona József Emlékház (Hon-
ismereti Egyesület, Mátyási 
József Emlékkör)

Székelyné Kőrösi Ilona főmu-
zeológus üdvözölte a megjelen-
teket. Felkérte Vetéssy Katalin 
tanárnőt előadása megtartására 
és levezetőelnöknek.
Vetéssy Katalin tanár a Re-

formátus Gimnázium nyug-
díjas igazgatója: „Mátyási 
József a Református kollégium 
diákja és Kecskemét város pol-
gára” című előadásán ismertette 
az egykori iskolarendszert, majd 
a debreceni anyaiskola hatásáról 
a tanrendről és a tanárokról, az 
egyházi elöljárók ügyeiről szólt. 
Szólt arról is, hogy Kecskemét 
városa 1824-ben Mátyási Jó-
zsefet, mint ismert és tisztelt 
embert polgárjoggal tisztelte 
meg. Idős korának 20 évét tölti 
itt. Egyszerű lakóháza helyén, (a 
mai Rákóczi úti Törvénypalota) 
emléktábla őrzi emlékét, egy 
idézettel: 
„Ha fennmarad a nép s magya-

rul szól szája
emlékezetben él annak poé-

tája”
A Katona József Társaság 

vezetői és Dr. Vetéssy Géza ta-
nár, jelentős közreműködésével 
készítették ezt az emléktáblát 
1943-ban.
Beke József irodalomtör-

ténész, szótárszerkesztő: 
„Mátyási József költészete és 
méltatói” című előadásában 

kiemelten, Kiss István, Kecs-
kemét irodalmára által írt 
antológiát és Mészöly Gedeon 
professzor gulyásnótáról írt 
munkáját ismertette. Népies 
hangvételű verseivel Mátyási 
hatással volt Arany János és 
Petőfi Sándor munkásságára. 
Mindezt idézetekkel bizonyí-
totta előttünk. Egyebek mellett 
Petőfi Sándor kis iskolás taní-
tója, Schiffendekker Dániel ha-
gyatékában a városra maradt, 
az iskolamester könyvtárának 
lajstroma alapján.
Balogh Mihály tanár az Or-

szágos Pedagógiai Könyvtár 
igazgatója: „Kurta látogatás 
Mátyási József poéta úr viskói 
uradalmában Kecskeméten” 
címmel tartott előadást. Ő 
Kunszentmiklóson találkozott 
a gimnázium könyvtárában 
található Mátyási kötetekkel, 
melyeket érett fejjel lapozga-
tott, s találkozott a kecskeméti 
házat bemutató munkával. 
Mátyási József ebben a mun-
kájában humorosan mutatja be 
lakóházát, kis udvarát, mindent 
részletesen bemutat, mint egy 
uradalmat.
Marton József történelem 

latin szakos tanár: „Mátyási 
József latin nyelvű versei” cím-
mel tartott előadást. Az előadó 
hivatkozott az 1794-ben meg-
jelent verseskötetre, amelyben 
nyolc latinul írt vers található 
(talán a cenzúra elkerülése mi-
att). A latin mondavilág mellett 
a biblia és a korábban lezajlott 
Horia és Kloska erdélyi láza-
dást foglalja össze. Klasszikus 
versformában bontakozik ki 
szociális érzékenysége a gaz-
dagok leleplezése, a szegények 
elnyomása vonatkozásában. 
(Ezeket a latin verseket 1985-
ben Dr. Szörényi László profes-

szor adta közre magyar nyelven 
tanulmányában).
Székely Gábor művészet-

történész: „Mátyási József 
a képzőművészetben” cím-
mel tartott előadást. Az eddig 
ismert ábrázolások, portrék 
mellett az interneten talált rá 
Ferenczy István (1792-1856) 
szobrász impozáns Mátyásit 
ábrázoló mellszobrára. A mű 
ma a Nemzeti Galéria tulajdo-
na. Nagy Krisztina tanulmá-
nyában talált rá Ferenczy és 
Mátyási nyolc levelére, amelyek 
eddigi tartózkodási helyét nem 
ismerjük. 
Tetézi Lajos újságíró, hely-

történész: „Mátyási József 
emlékezete Izsákon” című 
előadásában a szülőváros és 
Mátyási kapcsolatáról szólt, 
valamint arról, hogy az izsákiak 
miként őrzik a költő és családja 
emlékét. Utcát neveztek el róla. 
Helyi kiadványokban, újság-
ban, helytörténeti munkákban 
örökítették meg munkásságát. 
Kecskeméti sírjánál koszo-
rúzással tisztelegnek emléke 
előtt és az évfordulós megem-
lékezéseken, konferenciákon 
is képviseltetik magunkat. 
Minden alkalmat és lehetőséget 
megragadnak Mátyási emléké-
nek életben tartására. A mai re-
formátus parókián emléktábla 
őrzi a költő és szülei emlékét. 
Szintén rájuk emlékeztet a 
szülőkről 1785-ben készült két 
portré, amelyeket a református 
parókia falai között őriznek.
Mesznéder Klára helytör-

ténész: „A Mátyási kutatások 
legújabb eredményei” címmel 
tartott előadást. Kovács Sán-
dor Iván az ELTE professzora 
szervezte eddig a különböző 
évfordulók eseményeit, sajnos 
betegség miatt nem tudott a 

250-ik évfordulón segíteni. Kü-
lönböző kiadványok, szaklapok 
és az Internet újabb és újabb 
adatokat hozott felszínre. A 
közelmúlt kutatásairól Dr. Bíró 
Zoltán kutató a Kiskunhalason 
kéziratban előkerült 1807-ik 
évi országgyűlésről írt Mátyási 
kézirat feldolgozását ismertette 
egy korábbi összejövetelün-
kön. A Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) és az ELTE 
fiatal kutatói tollából olvasha-
tók tanulmányok pl. Vaderna 
Gábor: Mit hagyományozott a 
XVIII. század költészete a XIX. 
századra (ITK). stb. 
Mátyásit besorolták az un. 

MESTERKEDŐ vagyis alkalmi 
költemények szerzőjeként. Nem 
ismerték életművét, a kéziratban 
maradt munkáinak egy részét 
2009-ben adta ki az ELTE. 
A zárszó után a jelenlevők öröm-

mel köszöntötték egymást az 
Izsáki Szent István pezsgővel. 

Koszorúzások 
2015. március 22. vasárnap.

Kecskemét, Izsák
Kecskeméten a Rákóczi úti 

Mátyási-emléktáblánál Czunyi-
né Dr. Bertalan Judit államtit-
kár jelenlétében 10:15-kor volt 

a koszorúzás. A református 
iskola 450. évfordulóján a vá-
rosi egyházi és jogi személyek 
képviseletében különböző civil 
szervezetek és Izsák szülőváros 
nevében koszorúztak. 
Izsákon 16 órakor a refor-

mátus gyülekezeti házban is-
tentisztelet, ahol Nagy Árpád 
tiszteletes úr tanítása után 
megemlékezés volt Mátyásiról 
és koszorúzás. A Református 
Egyházközség, Izsák város 
Önkormányzata, Mátyási Jó-
zsef Emlékkör és a nagyszámú 
érdeklődők jelenlétében. 

Kiállításmegnyitó
Kecskeméten, a Katona József 

Megyei Könyvtár helytörténeti 
gyűjteményében (II. emelet) 
Mátyási József munkáiból, 
kézirataiból és a róla írt tanul-
mányokból. nyílt kiállítás. Lá-
togatható: 2015. május 31-ig. 

A következő előadás
Mátyási József költészetéről, 

a „Nem középiskolás fokon” 
sorozatban Kecskeméten a 
Katona József Megyei Könyvtár 
nagytermében 2015. április 
22.-én (szerda) 16 órakor a föld-
szinti előadóterem lesz előadás. 
Előadó: Dr. Csőrsz Rumen Ist-
ván tudományos főmunkatárs 
( MTA).

 Mesznéder Klára 

Koszorúzás a református parókia falán elhelyezett 
Mátyási-emléktáblánál
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Sorozatunkban ismert, gya-
kori vagy éppen rejtetten élő 
ritka madaraink életét szeret-
nénk bemutatni. A leírásokban 
szerepelnek majd a Kolon-tavi 
Madárvárta adatai is, így nem 
csupán általánosan ismerhet-
jük meg a környezetünkben 
élő madarakat, hanem képet 
kaphatunk az Izsákon végzett 
kutatások eredményeiről is.

A nagy kócsag
(Casmerodius albus)

Szinte mindenki ismeri ezt a 
gyönyörű szép, rendkívül ele-
gáns gémfélét. Még csak el sem 
kell hagynunk településünket, 
hisz a kora reggeli vagy a dél-
utáni órákban az égre pillantva 
gyakran láthatjuk a táplálkozni 
induló vagy éppen a gémtelepre 
(gémtanyára) visszatérő mada-
rakat, amint behúzott nyakkal, 
hófehér pillangó módjára repül-
nek Izsák fölött. A fogathajtó 
pályánál sokszor táplálkozás 
közben is megfigyelhetjük 
őket, de ha április-májusban a 
kora esti órákban felmászunk 
a nyárfasor mögötti kilátóra, 
gyönyörködhetünk a fészekte-
lep bokrain sütkérező gémek 
(köztük a nagy kócsagok) népes 
táborában. 
Ez a mostanság szerencsére 

egyáltalán nem ritka madár 
az 1900-as évek elejére szinte 
teljesen eltűnt Európából. 
Utolsó kisebb telepei jóformán 
csak Magyarországon marad-
tak fenn, de állománya itt is 
drasztikusan megfogyatkozott. 
A nagy kócsagról - amit a régi 
időkben a nép nemes kólcsag-
nak hívott - a híres magyar 
ornitológus, Chernel István 
1899-ben így irt: ”Magyaror-
szágon hajdanta midőn a lápok, 
mocsarak és ősi fékezetlensé-
gökben hömpölygő nagyobb 
folyamaink még nem szúrták 
annyira a mérnökök szemét 
közönséges, sőt helyenként 
igen számos volt. Manapság 
sajnos igen megritkult, elvétve 
fészkel főleg a Kis-Balatonon. 
Ha innen is elfogy, akkor jófor-
mán búcsút vehetünk a lápok 
legelőkelőbb, legnemesebb, 
gyönyörűséges királyi mada-
rától. Mert a kócsag csakugyan 
az ingoványok és mocsarak leg-
szebb, magatartására legbüsz-
kébb szárnyasa. Fejedelem a 
többi sok között! Valami remek 
látvány az, mikor a virító zöld 

réten álldogálnak e ragyogó 
fehér karcsú alakok…”
Két évtizeddel később 1921-

ben a kis-Balatoni kócsagtelep 
védelmére felfogadták az első 
kócsagőrt, a kócsagőrségből 
később a mai napig is működő 
természetvédelmi őrszolgálat 
lett. Ezáltal a nagy kócsag és 
a természetvédelem fogalma 
„összenőtt”. Idővel a hivatalos 
természetvédelem címerálla-
tává vált.
A magyarországi állomány 

a védelem hatására lassan 
erősödni kezdett, de látványos 
növekedésnek csak az 1970-es 
évek közepe után indult. A 80-
as években már szinte minden 
nagyobb Kárpát-medencei mo-
csárban ismét megjelent, mint 
költőfaj, de egészen 1990-ig a 
legnyugatibb fészektelepe a 
Fertő-tavon volt. Az ekkor már 
robbanásszerű állománygyara-
podás hatására Olaszországban 
és Hollandiában is kialakultak 
kisebb fészkelő telepei. A 2000-
es évek közepétől Nyugat-Eu-
rópa szerte megfigyelhető volt 
kóborlási időszakban, majd 
később néhol kisebb költő ko-
lóniák telepedtek le. Mivel a 
Nyugat-Európai országokban 
egyre több helyen jelenik meg 
ismét költőfajként a nagy kó-
csag, feltételezni lehetett, hogy 
e telepeket létrehozó madarak 
a Kárpát-medencéből származ-
nak. A Magyar Madárgyűrűzé-
si Központ 2010-ben színes 
gyűrűzési programot indított, 
hogy a megtelepedési folyama-
tot nyomon követhessük.
A programhoz a Kolon-tavi 

Madárvárta 2011-ben csatla-
kozott, azóta a Kolon-tó náda-
sában 116 nagy kócsag fiókára 
került távcsővel is könnyen 
leolvasható színes műanyag 
jelölőgyűrű. A gémtelepen 
való gyűrűzések alakalmával 
a munkát minden esetben na-
gyon körültekintően kell végez-
ni, hiszen a nem megfelelő idő-
pontban vagy túl hosszú ideig 
tartó gyűrűzés esetén a legjobb 
szándék mellett is árthatnánk 
féltve őrzött madarainknak. 
De az időpont kiválasztásánál 
figyelembe kell venni az idő-
járást is, mert kánikulában az 
éppen kikelt fiókáknak még a 
délutáni órákban is szükségük 
van a szüleik által biztosított 
árnyékra, hűvös időben pe-
dig rövid időn belül kihűlhet-
nek anyjuk melege nélkül. A 

gyűrűzéseket tehát megfelelő 
körülmények mellett, évente 
két alkalommal, egyszerre két-
három gyűrűző által vezetett 
háromfős csapatok végzik. A 
nagy kócsagokon kívül ilyenkor 
a kanalasgémeket, kis kócsa-
gokat, bakcsókat és szürke 
gémeket is jelölünk.
 A feltételezés igaznak bizo-

nyult, vagyis a Magyarorszá-
gon fiókaként megjelölt nagy 
kócsagok számos esetben nem 
a már jól ismert Balkán–félszi-
geti telelőterületeik felé vették 
az irányt, hanem kirepülésük 
után Nyugat-Európába kóbo-
roltak. A Kolon-tavon jelölt 
kócsagok közül eddig négy 
példányt sikerült azonosítani 
a határainkon túl, és az elmoz-
dulás minden esetben nyugati 
irányú volt. Horvátország-

ban, Olaszországban, Csehor-
szágban és Franciaországban 
észlelték madarainkat ottani 
madarászok. De egy - szintén a 
Kiskunságban-  a Péteri tavon 
kelt és gyűrűzött fióka egészen 
Spanyolországig kóborolt, ahol 
az Atlanti-Óceán partján figyel-
ték meg!
A március elején a mediterrán 

partvidékről hazatért kócsag-
jaink mostanra már javában a 
fészektelep kialakításával fog-
lalkoznak a Kolon-tavi nádas 
közepén, hogy kedvező időjárás 
esetén ismét 3-4 fiókát nevel-
hessenek fel. A telep mérete év-
ről évre változik: egyes években 
mindössze 100, máskor akár 
250 pár nagy kócsag is alkot-
hatja a Kolon-tavi gémtelep 
magját. Az itt felcseperedett 
fiókák egy része majd minden 
évben visszatér a Kolon-tóhoz, 
de néhányan közülük minden 
bizonnyal valahol máshol lelnek 

otthonra 
- színesít-
ve ezzel 
az ott élő 
emberek 
életét. 
Németh 

Ákos

Így locsolunk Mi
Képes beszámoló a Sárfehér Néptánc Egyesület 

Húsvéti locsolkodásáról

Merre járnak, mit csinálnak?

Az óvodás és kisiskolás táncos lányok Juhász Roziék-
nál várták az ünneplőbe öltözött legényeket

A Rácz Sándoréknál összegyűlt fehérnép is tárt kapu-
val várta a locsolókat

„… Nesze hát rózsavíz,
      gyöngyöm, gyöngyvirágom,
      hol a tojás, piros tojás,
      tarisznyámba várom!”

A vidám délelőtti hangulat csak fokozódott este a Művelődési 
Házban, ahol a fergeteges táncházat Drozdovszy Dóra és Bőtös 
Barnabás vezette. 
A fotókat készítette: Dudás László 
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H I R D E T M É N Y
Értesítjük Izsák város lakosságát, hogy az Önkormányzat ebben az évben ismé-

telten megszervezi a lakossági elektronikai – akkumulátor hulladékok gyűjtését 
a Fe –Group Invest Zrt. bevonásával.

A gyűjtés időpontja: 2015. május 9. ( szombat)
A gyűjtés ideje: 9-13 óra  

A gyűjtés helyszíne: Piactér
A gyűjtés módja: A fentiekben meghatározott időben, helyen és időtartamban 

közvetlenül teherautóra történik a gyűjtés, így nem fordulhat elő olyan eset, hogy a 
begyűjtött hulladékot illetéktelen személyek eltulajdonítják, szétszerelik és utána 
közterületeken szétszórják. A begyűjtés térítésmentes és csak egy alkalommal 
kerül megszervezésre 2015. évben.

A begyűjtésre kerülő hulladékok
1.) Háztartási nagygépek.
2.) Háztartási kisgépek.
3.) IT és távközlési berendezések. 
4.) Szórakoztató elektronikai cikkek.
5.) Elektromos és elektronikai barkácsgépek  (kivéve a helyhez kötöttek).
6.) Játékok, szabadidős és sportfelszerelések.
7.) Ellenőrző és vezérlő eszközök.
8.) Világítótestek.
9.) Akkumulátorok, elemek.

Bagócsi Károly címzetes főjegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 
pályázatot hirdet az Izsáki Általános Művelődési Központ intéz-

ményvezetői beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 2015. augusztus 1. napjától 2020. július 31. 
napjáig.

A munkavégzés helye: 6070. Izsák Kodály Zoltán u.2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok:
Az intézményvezető feladata az intézmény szakszerű és törvényes működte-

tése, takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal 
az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a 
jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásá-

ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rend-
szeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) 
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola/egyetemi szintű végzettség és óvodapedagógusi szakképzettség 

vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§(8) bekezdés-
ében meghatározott végzettség,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól 

eltiltás hatálya alatt,
- Óvodapedagógus/pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szak-

mai gyakorlat,
- Óvodapedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szak-

képzettség 
- Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, 

vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga 

meglétét igazoló okmányok másolata,
- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet iga-

zolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan 
foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,
- szakmai önéletrajz,
- a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (mun-

káltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályá-

zattal összefüggő kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának 

sokszorosításához, továbbításához,
- amennyiben a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási 
intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2015. au-
gusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Bagócsi Károly cím-

zetes főjegyző nyújt a 76/568-062 –es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton a pályázatnak Izsák Város Polgármesterének címére történő 

megküldésével (6070. Izsák Szabadság tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás 
megnevezését: Izsáki Általános Művelődési Központ intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után Izsák 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

ITV-műsor online

Izsáki Futó Főző és Lovas Majális
2015. május 16. szombat

Fogathajtó pálya
Program: 

8 órától: Kamuthy Kupa regionális távlovas és távhajtó verseny indítása
9 órakor: Tűzgyújtás (birka és marhapörkölt főzés indítása)
10 órakor: A Kolon Kupa futóverseny futamainak indítása
11 órától a Sárfehér Néptánc Együttes és az Ágasegyházi Népdalkör műsora
12:30 órakor: A főzőverseny eredményhirdetése, az ételek elfogyasztása
13:30 órakor: A Kolon Kupa eredményhirdetése
14:00 órakor: A Kamuthy Kupa eredményhirdetése

Nevezési határidő a főzőversenyre: május 10.
Nevezések leadása: Polgármesteri Hivatal titkársága

A főzőversenyen indulók számára a húst (6-6 kg.) 
az önkormányzat díjmentesen biztosítja.

A főzőversenyen elkészült ételeket, a zsűri értékelése után 
a közönség is szabadon kóstolhatja, elfogyaszthatja és értékelheti.

Minden érdeklődőt hívank és várnak a szervezők!

Felhívjuk kedves Nézőink figyelmét, hogy megkezdtük a szerda és csütörtök 
esti szerkesztett műsoraink online sugárzását is. A program a www.izsak.hu 
oldalon, az ITV emblémájára kattintva érhető el. Az érdeklődők hétfőnként és 
keddenként 17 órától a megelőző hét szerdáján és csütörtökén futott műsorok 
ismétlését nézhetik meg. Új szolgáltatásunkkal azok számára is elérhetővé 
kívánjuk tenni műsorainkat, akik nem rendelkeznek kábeltévé előfizetéssel. 
E felületen a képújság is megtalálható folyamatosan. Kérjük Nézőink vissza-
jelzését vételi tapasztalataikról és arról, hogy esetleg korábbi, vagy későbbi 
időpontra tegyük a netes műsorkezdést.

Izsáki Televízió
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hétfő,  kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig

péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324
IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE

hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
kedd: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
 13-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
 13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
péntek:     12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
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Születtek: Jakab Gusztáv Dzsíno (anyja neve: Jakab Vi-
vien), Balogh Ágnes (anyja neve: Kovács Márta), Marosvári 
Csenge (anyja neve: Bognár Ibolya), Lantos Bence (anyja 
neve: Bozó Edina), Csúri Tamara (anyja neve: Kudász 
Katalin)
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dűlő 206., Tóth Istvánné sz.: Magyar Ida – 88 éves – Izsák, 
Batthyány u. 25., Berente Imréné sz.: Dúl Mária Ilona – 67 
éves – Izsák, Jósika u. 3., Bogdán Dezsőné sz.: Somogyi 
Éva – 62 éves – Izsák, Vasút u. 1., Szabóné Timár Julianna 
Zsuzsanna – 71 éves – Izsák, Kossuth L. u. 71., Magó József 
– 77 éves - Izsák, Katona J. u. 116/a, Vikor István – 64 éves 
– Izsák, Fürst S. u. 15.

 Temetkezés
Jóindulat Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,

az izsáki alsó és felső katolikus 
temetők üzemeltetője

Irodáink: 
Izsák, Kecskeméti u 3. H-P: 8-12
Kecskemét, Nyíri u 4. H-P: 8-15

Ügyelet éjjel – nappal!
Molnár László: 06/20/311-3572
Nagyné Emike: 06/30/963-9222

Április 22. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: IKEM előadás – A róka 
és az oroszlán - Bethlen Gábor 
az új kutatások tükrében

Április 23. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Előadás Mátyási József 
munkásságáról III. 

Április 28. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
testület üléséről

Április 29. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Közvetítés a képviselő-
testület üléséről felvételről

Április 30. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Esélyes – magazinmű-
sor
19:50: Az Oltalom Alapítvány 
egészségügyi előadása

Május 6. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: IKEM előadás – A róka 
és az oroszlán - Bethlen Gábor 
az új kutatások tükrében

Május 7. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Előadás Mátyási József 
munkásságáról IV.
20:00: Megyei Krónika

Május 13. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Ezüst Gólya farsang

Május 14. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Előadás Mátyási József 
munkásságáról IV. (ism.)
20:00: Az Oltalom Alapítvány 
egészségügyi előadása

Május 20. szerda
18:00: Kölyök Tv.
19:05: Ezüst Gólya farsang 
(ism.)
20:00: Esélyes – magazinműsor 
(ism.)

Tisztelt Izsákiak!
Április 30-án 17 órakor képviselői fogadóórát tartok a 

Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várok!

Tetézi Attila

Segítsen 
műanyag 

kupakokkal!
Egy 11 éves kisfiú vár segít-

séget.
Külföldi műtétjéhez több 

millió forintra van szükség, 
amit a család önmaga nem tud 
előteremteni. Ön is segíthet 
nekik, ha üdítős ásványvizes, 
fogkrémes, öblítős flakonok 
kupakjait összegyűjti és el-
jutattja Basa Imrénéhez, a 
Nap utca 6. szám alá. Önnek 
semmibe sem kerül, csak egy 
kis figyelembe. A kisfiúnak az 
egészségét jelentheti.


